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STYRELSEN I ELTEL AB (PUBL) FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID 

ÅRSSTÄMMAN DEN 9 MAJ 2018 (PUNKTERNA 9, 15-18)

Punkt 9: Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig 

ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen 

ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation.

Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell 

nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara 

finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen.

Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga i förhållande till de villkor som 

generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Eltels högsta ledning utgörs av ett internationellt team 

med medlemmar från Sverige, Finland, Danmark och Tyskland, vilket innebär att pensionsvillkoren uppvisar 

vissa skillnader på nationell nivå. Ledande befattningshavare kan komma att erbjudas långsiktiga 

incitamentsprogram med marknadsbaserade villkor.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.

Punkt 16: Beslut om: A.) bemyndigande om överlåtelse av egna aktier i långsiktigt 

incitamentsprogram (LTIP 2015) och B). godkännande av ändring av mål i långsiktigt 

incitamentsprogram (LTIP 2016)

Punkt 16 A.) – Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier i långsiktigt incitamentsprogram 

(LTIP 2015)

Vid årsstämman den 19 maj 2015 beslutades om ett aktiesparprogram omfattande högst 537 000 aktier (”LTIP 

2015”). Bolagsstämman beslutade om utgivande av C-aktier som kan omvandlas till stamaktier. Stamaktierna 

är avsedda att (i) överlåtas till deltagarna i LTIP 2015, och (ii) överlåtas på aktiemarknaden för att 

kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter i samband med allokering av aktier till 

deltagarna i LTIP 2015. Styrelsens beslut om överlåtelse enligt punkt (ii) kräver ett bemyndigande från 

bolagsstämman. Ett sådant bemyndigande kan inte löpa längre än till nästkommande årsstämma. Enligt vad 

som angavs i beslutet rörande LTIP 2015 erfordrar överlåtelsen enligt punkt (ii) därför ett förnyat 

bemyndigande.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna 

uppfylla sina åtaganden under LTIP 2015.

Styrelsen i Eltel föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före 

nästkommande årsstämma överlåta högst 19 000 stamaktier till marknadspris på aktiemarknaden för att 

kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter vid allokering av aktier till deltagarna i LTIP 

2015. Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse skall 

följa villkoren för LTIP 2015.
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Det föreslagna bemyndigandet förväntas inte medföra några ökade kostnader eller ytterligare utspädning i 

LTIP 2015.

För giltigt beslut enligt punkten 16 A.) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 B.) – Godkännande av ändring av mål i långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016)

Vid extra bolagsstämma den 20 juni 2016 beslutades om ett aktiesparprogram omfattande högst 622 000 

aktier (”LTIP 2016”). Prestationsmålet i LTIP 2016 var fastställt till att baseras på Eltels vinstutveckling, dvs. 

vinst per aktie (EPS, earnings per share) såsom den definierats i LTIP 2016. Styrelsen fastställde den

detaljerade målnivån den 18 februari 2016 (med förbehåll för bolagsstämmans godkännande). Styrelsen har 

nu kommit fram till att utvecklingen sedan fastställandet av målnivån och den nuvarande situationen i Eltel-

koncernen innebär att den fastställda målnivån har blivit irrelevant. Detta medför att LTIP 2016 är ineffektivt 

och potentiellt negativt såsom incitament för deltagarna och ökat aktieägarvärde. Styrelsen föreslår därför att 

årsstämman fattar beslut om att ändra prestationsmålet för LTIP 2016, inklusive senareläggande av 

tidpunkten för tilldelning av prestationsaktier, samt instruerar styrelsen att fastställa en ny målnivå.

Bolaget har under år 2017 genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. I enlighet med 

bolagsstämmans beslut den 20 juni 2016 och villkoren för LTIP 2016 föranleder detta en omräkning. Bolaget 

har låtit en oberoende expert beräkna utspädningseffekten av nyemissionen vilket resulterat i en 

omräkningsmultipel på 1,68. Styrelsen har fattat beslut att omräkningsmultipeln skall tillämpas på 

matchningsaktierna i såväl LTIP 2015 som LTIP 2016. Styrelsens förslag är att multipeln även skall tillämpas 

på prestationsaktierna i LTIP 2016.

Styrelsen i Eltel föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra prestationsmålet i det existerande 

aktiesparprogramment LTIP 2016 i enlighet med följande.

• Prestationsmålet för prestationsaktier under aktiesparprogrammet LTIP 2016 ska ändras från att vara 

baserat på Eltels vinst per aktie (EPS, earnings per share) för räkenskapsåret 2018 till att istället 

baseras på Eltels EBITDA för räkenskapsåret 2019.

• Styrelsen instrueras att fastställa en ny målnivå för LTIP 2016 baserat på det nya prestationsmålet.

• Det nya prestationsmålet ska fastställas utifrån ändamålet att utgöra ett effektivt incitament för 

deltagarna i LTIP 2016 att verka för ökat aktieägarvärde.

• Prestationsaktierna ska tilldelas efter offentliggörandet av den första kvartalsrapporten under 2020.

• Antalet tillgängliga prestationsaktier för deltagare i respektive kategori av deltagare i LTIP 2016 ska 

uppräknas med en faktor 1,68.

• Övriga villkor för LTIP 2016, inklusive tidpunkten för tilldelning av matchningsaktier, ska inte 

påverkas av förändringen av prestationsmålet.

Den föreslagna ändringen av prestationsmålet förväntas inte medföra några ökade kostnader eller ytterligare 

utspädning i LTIP 2016, förutom begränsade kostnader relaterade till externa rådgivare och administrationen 

av LTIP 2016. Efter justering avseende företrädesemissionen under år 2017 med omräkningsmultipeln på 1,68 

omfattar programmet i nuläget totalt maximalt 496 832 aktier till 47 deltagare. Sammanlagt med ytterligare 

124 208 aktier som används för att täcka kassaflödeseffekter till följd av betalning av sociala avgifter för LTIP 

2016 omfattar programmet totalt 621 040 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 0,4 procent. Det 

ursprungliga beslutet om LTIP 2016 vid extra bolagsstämma den 20 juni 2016 omfattande totalt maximalt 622 

000 aktier, vilket motsvarade en utspädning om 1,0 procent. Ändringen av prestationsmålet är villkorat av 
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deltagarnas godkännande. Styrelsen har för avsikt att offentliggöra prestationsmålet efter det att LTIP 2016 

avslutats.

För giltigt beslut enligt punkten 16 B.) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar 

mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 

nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning 

med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning 

om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt 

sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag 

eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med 

anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden 

för fastställelse av emissionskursen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för 

emissionen.

För giltigt beslut enligt punkten 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna 

aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte 

överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget är 

noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses 

intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om 

överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant 

betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt 

sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag 

eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med 

anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Syftet med 

bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att möjliggöra en kontinuerlig anpassning av bolagets 

kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Grunden för fastställelse av köpeskillingen ska 

vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.

För giltigt beslut enligt punkten 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.




