
 

 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV LÅNGSIKTIGT AKTIE-

SPARPROGRAM (ASP 2018) 

Styrelsen i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett 

långsiktigt aktiesparprogram enligt följande. 

A. Villkor för det långsiktiga aktiesparprogrammet 

A.1 Inledning  

Inför noteringen av Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm år 2016 beslutades om 

införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Styrelsen vill nu in-

föra ett nytt långsiktigt aktiesparprogram 2018 (”ASP 2018”) med liknande struktur 

som det föregående incitamentsprogrammet riktat till Ahlsells ledande befattnings-

havare och vissa övriga nyckelmedarbetare. 

Det huvudsakliga motivet till ASP 2018 är att uppmuntra till ett brett aktieägande 

bland Ahlsells nyckelanställda, rekrytera och behålla kompententa och talangfulla 

medarbetare, öka den långsiktiga intressegemenskapen mellan nyckelmedarbe-

tarnas och Ahlsells målsättning samt höja motivationen. I enlighet med tidigare 

långsiktigt incitamentsprogram kommer ASP 2018 att skapa koncernövergripande 

fokus bland deltagarna på ökad tillväxt, rörelsemarginal och totalavkastning på Ahl-

sell-aktien. 

ASP 2018 omfattar cirka 120 anställda i Ahlsell. Ett deltagande i ASP 2018 förut-

sätter att deltagarna förvärvar eller innehar ett minimiantal aktier i Ahlsell (”Sparak-

tier”). Deltagare som under ASP 2018 behåller Sparaktier fram till programmets 

avslut i juni år 2021 och fortsätter att vara anställd av Ahlsell under denna tid kan 

erhålla upp till tre (3) aktier för varje Sparaktie utan vederlag (”Prestationsaktier”). 

Antalet Prestationsaktier som kan erhållas kommer att fastställas baserat på hur 

väl ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 

2018 – juni 2021.  

Maximalt antal aktier i Ahlsell som kan tilldelas enligt ASP 2018 ska vara begränsat 

till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier i bola-

get. 
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A.2 Grundläggande villkor för ASP 2018 

ASP 2018 riktar sig till Ahlsells koncernledning och vissa övriga nyckelmedarbe-

tare som av styrelsen har bedömts ha ett betydande direkt eller indirekt inflytande 

på bolagets resultat och utveckling. Ett deltagande i ASP 2018 förutsätter att med-

lemmarna av Ahlsells koncernledning och övriga nyckelmedarbetare förvärvar el-

ler innehar ett minimiantal Sparaktier i Ahlsell och att sådana Sparaktier allokeras 

till ASP 2018. Sparaktierna kan antingen förvärvas för ASP 2018 eller utgöras av 

befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitaments-

program. Förvärv av Sparaktier kan dock inte ske under sådan period då handel 

med aktier i Ahlsell är förbjuden enligt bolagets policys eller Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmiss-

bruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsva-

rande lagstiftning, utan får i så fall ske vid senare tillfälle när sådana omständig-

heter har upphört. 

Deltagare som behåller Sparaktierna fram t o m tilldelning och under samma tid 

fortsätter att vara anställd av Ahlsell kan erhålla upp till tre (3) Prestationsaktier för 

varje Sparaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas kommer att fastställas 

baserat på hur väl ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänande-

perioden juli 2018 – juni 2021. Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska 

ske vederlagsfritt.  

Deltagare kommer att erhålla rätt till Prestationsaktier efter årsstämman 2018 i 

samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och bolaget om 

deltagande i ASP 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att fram t o m november 2018 

ansluta tillkommande nyckelpersoner. Eventuell tilldelning av Prestationsaktier 

kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av bola-

gets delårsrapport avseende andra kvartalet år 2021. 

Deltagare har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten till Prestationsak-

tierna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende rätten till Prestationsak-

tierna under intjänandeperioden. Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna 

i ASP 2018 för lämnade utdelningar avseende de aktier som respektive rätt till 

Prestationsaktier berättigar till. 

A.3 Deltagande i ASP 2018 

Styrelsen kommer att besluta om de närmare villkor som gäller för deltagande i 

ASP 2018 inklusive storlek på respektive nyckelmedarbetares deltagande. Inve-

steringen för de cirka 120 deltagarna motsvarar i genomsnitt cirka 15-20 procent 

av den fasta årslönen före skatt för respektive deltagare. 

ASP 2018 riktar sig till två kategorier av deltagare: 



 

 

Kategori (högst antal 

personer) 

 

Sparaktier, cirka andel av 

det totala antalet aktier i 

ASP 2018 per kategori (%) 

Prestationsaktier, 

högst antal per 

Sparaktie efter den 

treåriga intjänande-

perioden 

A.1 VD och övriga med-

lemmar av Ahlsells kon-

cernledning (8) 

25 3x 

A.2 Övriga nyckelmed-

arbetare (112) 

75 3x 

Styrelsen ska besluta om det högsta antalet Sparaktier för varje kategori och del-

tagare inom ramen för högsta antal aktier inom ASP 2018. Deltagande medlemmar 

av Ahlsells koncernledning och övriga nyckelmedarbetare ges möjlighet att inve-

stera på olika nivåer beroende på lön och befattning samt följaktligen deras möj-

lighet att påverka bolagets resultat. 

Beslut om deltagande i ASP 2018 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning 

kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 

A.4 Tilldelning av Prestationsaktier  

Tilldelning av Prestationsaktier inom ASP 2018 kommer att ske efter offentliggö-

rande av bolagets delårsrapport avseende andra kvartalet 2021. Tilldelning kan 

komma att senareläggas, antingen för alla deltagare, eller för vissa deltagare eller 

såvitt avser vissa Prestationsaktier för vissa deltagare. En förutsättning för att en 

deltagare ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier är, som huvudregel, 

att deltagaren fortsätter att vara anställd i Ahlsell-koncernen (och inte har sagt upp 

sig eller blivit uppsagd) under hela intjänandeperioden fram tills tilldelning samt att 

deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. 

Det finns tre prestationskrav som intjänas med upp till en tredjedel av en Prestat-

ionsaktie under perioden juli-juni under åren 2018/2019, 2019/2020 och 

2020/2021. Prestationskraven beaktar Ahlsells finansiella mål och är baserade på 

(i) försäljningstillväxt, (ii) EBITA-marginal och (iii) aktieavkastning. 

Styrelsen har fastställt vad som anses vara en adekvat, relevant och utmanande 

prestationskravsnivå enligt vad som närmare anges nedan. Av de maximalt tre (3) 

Prestationsaktier som deltagaren kan erhålla för varje Sparaktie gäller att en (1) 

Prestationsaktie är kopplad till prestationskriteriet avseende försäljningstillväxt, en 

(1) är kopplad till EBITA-marginal och en (1) är kopplad till aktieavkastning. 



 

 

 

Prestationsaktie Mått Prestationskrav 

Försäljningstillväxt Årlig försäljningstillväxt un-
der perioden juli-juni mi-
nus BNP-tillväxt 

(BNP-tillväxt mätt som 
BNP-tillväxten i Sverige, 
Finland och Norge viktat 
mot den relativa andelen 
av Ahlsells försäljning i re-
spektive land) 

<2%: inget intjänat 

2-3%: 25% intjänat 

>3-4%: 50% intjänat  

>4-5%: 75% intjänat 

>5%: fullt intjänat 

EBITA-marginal Rullande 3 års genom-
snittliga justerade EBITA-
marginal 

(Mäts på de tre tolvmåna-
dersperioderna närmast 
föregående mättidpunk-
ten) 

<8,5%: inget intjänat 

8,5-9,0%: 25% intjänat 

>9,0-9,5%: 50% intjänat 

>9,5-10,0%: 75% intjänat 

>10,0%: fullt intjänat 

Aktieavkastning Total aktieavkastning un-
der perioden juli-juni (för-
ändring i aktiekurs plus ut-
delning) minus avkastning 
på Nasdaq Stockholm SIX 
Return Index. 

(Mäts på tolvmånaderspe-
rioden närmast föregå-
ende mättidpunkten) 

<1%: inget intjänat 

1-2%: 1/3 intjänat 

>2-3%: 2/3 intjänat 

>3%: fullt intjänat 

Styrelsen ska innan tilldelning av Prestationsaktier utvärdera om tilldelningen är 

rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt 

andra faktorer. Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av 

Prestationsaktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet i förtid utan kompen-

sation till deltagarna om det sker betydande förändringar i bolaget eller i dess om-

värld. 

Styrelsen ska äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland an-

nat intjänandeperiod och tilldelning av Prestationsaktier, t ex i händelse av avslut 

av anställning under intjänandeperioden. Som princip ska gälla att deltagaren för-

lorar sina rättigheter enligt ASP 2018 om denne avslutar sin anställning i Ahlsell 

innan tilldelning, såvida inte deltagaren kvalificerar som en s k good leaver eller 

styrelsen bedömer att det föreligger särskilda skäl i det enskilda fallet. 

Antalet aktier som kan tilldelas deltagarna är begränsat så att det totala värdet av 

Prestationsaktierna ej kan överstiga nio (9) gånger det belopp som deltagaren in-

vesterat i Sparaktier vid programmets start. Antalet aktier som omfattas av ASP 

2018 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar kunna bli före-



 

 

mål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanlägg-

ning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder med be-

aktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. 

A.5 Införande och administration etc. 

Styrelsen, eller en av styrelsen utsedd kommitté, ska i enlighet med stämmobeslu-

tet ansvara för detaljerad utformning och införande av ASP 2018 inom ramen för 

häri angivna villkor och riktlinjer, upprätta nödvändig dokumentation till deltagarna 

och i övrigt administrera ASP 2018 och/eller anlita extern administratör för hante-

ring av ASP 2018.  

Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incita-

mentsprogram såväl för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning 

av Prestationsaktier inte är lämpligt som i andra fall där detta kan anses lämpligt. 

Vid leverans av aktier till deltagare i ASP 2018 ska styrelsen även ha rätt att kon-

tantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt. Ett eventuellt alternativt incita-

mentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det 

motsvarar villkoren i ASP 2018. 

A.6 Säkring genom aktieswapavtal 

Ahlsell kommer att ingå ett aktieswapavtal med tredje part (bank), varvid den tredje 

parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier till deltagarna för att fullgöra 

bolagets skyldighet att leverera aktier enligt ASP 2018. Ett sådant aktieswapavtal 

med tredje part kan även komma att användas i syfte att täcka sociala avgifter som 

uppkommer till följd av ASP 2018. 

B. Övriga frågor och grunder för förslaget etc. 

B.1 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av ASP 2018 

ASP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersätt-

ningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnader 

under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personal-

kostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgif-

ter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen under kvalifikationsperioden i 

enlighet med ”UFR 7 IFRS 2 – Sociala avgifter för noterade bolag”.  

Den uppskattade totalkostnaden för Ahlsell (inklusive sociala avgifter men exklu-

sive räntekostnad för aktieswapen (se nedan)) för ASP 2018 över dess löptid under 

perioden juni 2018 t o m juli 2021, utifrån antaganden om maximal investering från 

samtliga deltagande nyckelmedarbetare, en aktiekurs om 52,00 kronor med av-

drag för föreslagen utdelning om 1,65 kronor per aktie i enlighet med styrelsens 



 

 

förslag till årsstämman 2018, en årlig kursuppgång för Ahlsell-aktien om 10 pro-

cent, 5 procent personalomsättning och 50 procent intjänande på prestationsnivå-

erna avseende försäljningstillväxt och EBITA-marginal respektive 100 procent in-

tjänande på prestationsnivån avseende aktieavkastning, kan maximalt komma att 

uppgå till cirka 39 miljoner kronor, baserat på IFRS redovisningsprinciper. För det 

fall intjänande och/eller investeringsnivå är annorlunda, skulle totalkostnaden från 

ett redovisningsperspektiv kunna bli annan.  

Räntekostnaden för aktieswapen beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor på 

årsbasis baserat på marknadsförutsättningar per den 5 mars 2018 vid en treårig 

löptid. Därutöver kan aktieswapen komma att medföra både positiva och negativa 

kassaflöden som inte är resultaträkningspåverkande utan som bokförs direkt mot 

eget kapital samt kan komma att skuldföras i balansräkningen. 

ASP 2018 innefattar totalt maximalt 1 461 000 Prestationsaktier, vilket motsvarar 

cirka 0,33 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget. 

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av ASP 2018, överväger 

de till ASP 2018 hänförliga kostnaderna. 

B.2 Effekter på nyckeltal  

Av incitamentsprogrammets sammanlagda kostnad, vilken teoretiskt maximalt kan 

komma att uppgå till cirka 103 miljoner kronor, exklusive räntekostnaden för 

aktieswapen, belastar motsvarande belopp bolagets EBITA över en period om 

drygt tre år från juni 2018 t o m juli 2021. Denna maximala kostnad är baserad på 

konservativa antaganden så som att aktiekursen tredubblas, att alla prestations-

krav har uppnåtts till fullo, att samtliga deltagare i ASP 2018 kvarstår som anställda 

och har kvar sina sparaktier under intjänandeperioden samt ett antagande om so-

ciala avgifter om 23 procent. 

B.3 Beredning av ärendet 

Principerna för ASP 2018 har arbetats fram av Ahlsells styrelse. Förslaget har be-

retts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Sty-

relsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de 

tjänstemän som deltagit i beredningen av frågan enligt instruktion från styrelsen 

har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utform-

ningen av villkoren. 

 

 

 



 

 

B.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram 

För en beskrivning av Ahlsells övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas 

till bolagets årsredovisning för år 2017 not 3 eller till Ahlsells hemsida www.ahl-

sell.com. Därtill har styrelsen föreslagit att årsstämman 2018 ska besluta om inrät-

tande av ett långsiktigt köpoptionsprogram. 

B.5 Styrelsens förslag till beslut och motivering 

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman 

beslutar om införande av ASP 2018. 

Styrelsen vill öka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera medarbetare, 

samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Ahlsell. ASP 2018 förvän-

tas utöver detta stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för Ahlsells verk-

samhet, resultat och strategiska mål. ASP 2018 har utformats för att premiera del-

tagarna för ökat aktieägarvärde. Tilldelning i ASP 2018 kräver att deltagarna redan 

innehar Ahlsell-aktier eller investerar i Ahlsell-aktier till marknadspris. Genom att 

sammanföra medarbetarnas ersättning till Ahlsells resultat och värdeutveckling, 

premieras den långsiktiga värdeutvecklingen i bolaget. Styrelsen anser därför att 

införandet av ASP 2018 kommer att ha en positiv påverkan på Ahlsell-koncernens 

fortsatta utveckling och därmed är till fördel för såväl medarbetare som Ahlsell och 

aktieägarna. 

B.6 Majoritetskrav 

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften 

av de vid årsstämman avgivna rösterna.  
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Stockholm i mars 2018 

Ahlsell AB (publ) 

Styrelsen 

 

 
 


