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Punkt 16Punkt 16Punkt 16Punkt 16    

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenssss    i förslag i förslag i förslag i förslag till långfristigt kontanttill långfristigt kontanttill långfristigt kontanttill långfristigt kontant----    och aktiebaseratoch aktiebaseratoch aktiebaseratoch aktiebaserat    incitamentsprogram, incitamentsprogram, incitamentsprogram, incitamentsprogram, 
Management Incentive Plan för 2016Management Incentive Plan för 2016Management Incentive Plan för 2016Management Incentive Plan för 2016        
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Styrelsen i Nordax Group AB (publ) föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av 
ett program för kontant- och aktiebaserade rörliga ersättningar till verkställande 
direktören (’’VD’’) och ledande befattningshavare i koncernen för 2016 (Management 
Incentive Plan för 2016) (’’MIP 2016’’) som är baserat på följande huvudsakliga riktlinjer:  

BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

Nordax strävar efter att attrahera och behålla dedikerade och kompetenta medarbetare 
som bidrar till Nordax långsiktiga intressen. Ersättningar inom Nordax ska uppmuntra till 
sunt beteende och ett balanserat risktagande som ligger i linje med den riskaptit som 
fastställts av styrelsen och som tar hänsyn till Nordax aktieägare, kunder och andra 
intressenter. 

Styrelsen anser att kombinationen av kontanta och aktiebaserade rörliga ersättningar är 
ett effektivt medel för att attrahera och behålla nyckelkompetens inom Nordax-koncernen. 
Incitamentet för nyckelpersoner att bli aktieägare i Nordax bygger ett långsiktigt 
engagemang som ligger i aktieägarnas intresse. Vidare innebär en aktiebaserad 
ersättningsdel att Nordax anpassar sitt rörliga ersättningsprogram till svenska och 
europeiska tillsynsmyndigheters förväntningar. 

Nordax introducerade ett kombinerat kontant- och aktiebaserat ersättningsprogram under 
2015 (‘‘MIP 2015’’). Information om MIP 2015 har inkluderats i årsredovisningen för 2015 och 
i det prospekt som togs fram i samband med att Nordax börsintroducerades 2015 och 
aktierna togs upp för handel på Nasdaq Stockholm. Nordax erbjuder inga aktierelaterade 
ersättningsprogram utöver MIP 2015. 

MIP 2015 har utvärderats löpande under året av styrelsens ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén har även utvärderat de enskilda ledande befattningshavarna och VD 
som omfattas av MIP 2015 samt berett styrelsens beslut om att bevilja rörliga ersättningar. 

Baserat på utvärderingen så föreslår styrelsen att stämman beslutar om att inrätta en 
Management Incentive Plan för 2016 som omfattar VD och ledande befattningshavare i 
koncernen och som väsentligen är baserat på och följer samma struktur som MIP 2015. 

Som beskrivs nedan så föreslås MIP 2016 innehålla en kontantdel om 40 % och en 
aktierelaterad del om 60 %. Den aktierelaterade delen ska vara föremål för uppskjutande 
innan tilldelning sker.  

BeredningBeredningBeredningBeredning    av förslaget av förslaget av förslaget av förslaget     

Förslaget har beretts av styrelsen och ersättningskommittén. Det är styrelsens uppfattning 
att förslaget innebär en lämplig balans mellan att motivera VD och de ledande 
befattningshavarna och att uppnå långsiktiga, välbalanserade och konkurrenskraftiga 
ersättningar.    

MIP 2016MIP 2016MIP 2016MIP 2016    

MIP 2016 är ett incitamentsprogram för 17 deltagare vilka är ledande befattningshavare på 
Nordax (’’deltagare’’). 



 

NORDAX GROUP AB (publ)             ADDRESS: Box 23124, 104 35 Stockholm (Reg. Office)           TEL: +46 850880800  

REG. NR:   556993-2485             VISITORS: Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm             WEB: www.nordaxgroup.com  

 

Den individuella rörliga ersättningen som tilldelas deltagarna under MIP 2016 ska vara 
baserad på förutbestämda och dokumenterade bedömningskriterier (ex ante 
riskbedömning). Dessa bedömningskriterier ska anpassa den rörliga ersättningen till (i) 
individuell prestation, (ii) resultatet av den aktuella affärsenheten och (iii) Nordax totala 
affärsresultat. Vid bedömningen av individuella prestationer ska både finansiella och icke-
finansiella kriterier användas. Bedömningskriterierna ska vidare vara utformade så att de 
tillgodoser intressena hos aktieägare, kunder, investerare och andra intressenter. 
Bedömningskriterierna som avgör utfallet av MIP 2016 beslutas årligen. 

MIP 2016 ska omfatta följande ersättningskomponenter: 40 % av den rörliga ersättningen 
ska betalas ut kontant samma år som beslutet om att bevilja ersättningen fattas. 60 % av 
den rörliga ersättningen ska skjutas upp i 3 år eller, när det gäller VD, 5 år 
(kvalificeringsperioden), i form av rättigheter till framtida tilldelning av aktier (’’restricted 
share unit’’). Uppskjutande ska äga rum varje år vid utbetalning av kontant rörlig 
ersättning. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning är att 
deltagaren fortsätter vara anställd under hela kvalificeringsperioden. Efter 
kvalificeringsperioden omvandlas restricted share unit till aktier. En (1) restricted share unit 
berättigar till en (1) aktie. Om anställningen upphör så förfaller, som huvudregel, rätten till 
all uppskjuten rörlig ersättning vid den tidpunkt då deltagaren upphör att vara anställd. 
 
Den totala rörliga ersättningen under MIP 2016 får inte överstiga 100 % av den fasta 
ersättningskomponenten för respektive deltagare i programmet. 

Tilldelning under MIP 2016 Tilldelning under MIP 2016 Tilldelning under MIP 2016 Tilldelning under MIP 2016     

MIP 2016 föreslås omfatta högst cirka 355 000 aktier vilket utgör det högsta antalet aktier 
som kan tilldelas enligt MIP 2016. Det beräknat förväntade utfallet är cirka 125 000 aktier. 
Det högsta antalet aktier utgör cirka 0,3 % av det totala antalet aktier i Nordax (förväntat 
utfall utgör cirka 0,1 % av det totala antalet aktier i Nordax). Tilldelning under MIP 2016 
förväntas ske med existerande aktier. Tilldelning ska ske före årsstämman 2017. 

Antalet aktier som varje deltagare kan tilldelas enligt MIP 2016 kan bli föremål för 
omberäkning enligt villkoren för programmet till följd av beslut om emissioner av 
värdepapper, split och andra liknande åtgärder. 

Aktier som har tilldelats under MIP 2016 ska vara stamaktier som ger rätt till utdelning efter 
kvalificeringsperioden.  

AllmäntAllmäntAllmäntAllmänt        

Innan utbetalning av kontantdelen av den rörliga ersättningen, samt innan omvandling av 
restricted share units till aktier efter kvalificeringsperioden, ska styrelsen, eller om den så 
beslutar, ersättningskommittén och/eller riskkommittén, göra en bedömning av behovet av 
att minska den kontanta ersättningen eller att reducera det antal aktier som ska tilldelas, 
eller att helt och hållet avstå från utbetalningen av den rörliga ersättningen (ex post 
riskbedömning).  En sådan bedömning ska bl.a. ta hänsyn till Nordax finansiella ställning 
samt kapital- och likviditetsbehov, omständigheter på aktiemarknaden, omständigheter 
relaterade till den enskilde deltagaren eller andra relevanta omständigheter såsom t.ex. 
förändringar i redovisningsprinciper.    

Styrelsen, eller om den så beslutar, ersättningskommittén, har mandat att besluta om 
detaljerade villkor för MIP 2016 baserat på de principer som redogjorts för ovan. Styrelsen 
och ersättningskommittén har även mandat att göra ändringar till MIP 2016 från tid till 
annan om det framstår som lämpligt och under förutsättning att sådana ändringar är inom 
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ramen för det högsta antalet aktier under MIP 2016, det högsta antalet aktier i relation till 
det totala antalet aktier och den beräknade totala kostnaden för MIP 2016.  

BeskattningBeskattningBeskattningBeskattning    

MIP 2016 är utformat så att en deltagare i normalfallet förmånsbeskattas för tilldelning av 
aktier vid det tillfälle då restricted share units omvandlas till aktier. Det beskattningsbara 
värdet av förmånen utgörs av värdet av aktien vid börsstängning då tilldelning sker. Värdet 
av förmånen beskattas som inkomst av tjänst av deltagaren och Nordax kommer belastas 
kostnader för sociala avgifter. 

Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad     

Den högsta möjliga kostnaden för MIP 2016 i resultaträkningen är cirka 28 000 000 kronor 
inklusive sociala kostnader (undantaget 2/3 av de sociala kostnaderna hänförliga till 
aktiedelen vilka periodiseras över tre år).  

Den förväntade kostnaden för MIP 2016 i resultaträkningen uppskattas till cirka 11 500 000 
kronor inklusive sociala kostnader (undantaget 2/3 av de sociala kostnaderna hänförliga till 
aktiedelen vilka periodiseras över tre år).  

Den beräknade årliga kostnaden baseras på antagandet att ingen ledande 
befattningshavare tillkommer eller lämnar Nordax under kvalificeringsperioden.  

Eftersom kostnaderna för sociala avgifter hänförliga till aktiedelen inte förväntas vara 
väsentliga i förhållande till bolagets kassaflöde avses sådana kostnader finansieras med 
likvida medel. 

SäkringSäkringSäkringSäkring    och och och och leveransleveransleveransleverans    av aktier av aktier av aktier av aktier     

MIP 2016 innebär finansiella exponeringar för Nordax pga. risken för förändringar till 
Nordax aktiekurs. Nordax ambition är att minska eller eliminera denna risk genom förvärv 
av egna aktier (punkt 17 i dagordningen för årsstämman) eller genom aktieswapavtal med 
tredje part.  

Det finns olika metoder för att verkställa överlåtelsen av aktier till deltagarna, såsom 
överlåtelse av egna aktier och genom avtal med tredje part varigenom den tredje parten 
överlåter aktier till deltagarna. Styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är den mest 
kostnadseffektiva och flexibla metoden. Det är mot den bakgrunden som detta är 
huvudalternativet (punkt 17 i dagordningen för årsstämman). 

Styrelsens förslag till beslutStyrelsens förslag till beslutStyrelsens förslag till beslutStyrelsens förslag till beslut    

Med hänvisning till vad som redogjorts för ovan så föreslår styrelsen att stämman beslutar 
om inrättandet av MIP 2016. 

Majoritetskrav Majoritetskrav Majoritetskrav Majoritetskrav     

Stämmans beslut om inrättandet av MIP 2016 erfordrar en majoritet om mer än hälften av 
de vid stämman avgivna rösterna. 

____________________ 

Styrelsen i april 2016 

Nordax Group AB (publ) 


