Styrelsens för Pricer AB (publ) förslag till beslut om långsiktigt
incitamentsprogram
Styrelsen vill öka möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerad personal och
föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram (”LTI 2020”)
för ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.
Programmet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram, LTI 2020. Programmet föreslås omfatta maximalt 12 personer,
inkluderande VD, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pricerkoncernen, och erbjuder deltagarna två typer av aktierätter: matchningsaktierätter
och prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa villkor uppfylls
under en treårig intjäningsperiod kommer matchningsaktierätter och
prestationsbaserade aktierätter, som tilldelas 2020, att ge rätt till B-Aktier enligt
följande.
Den privata investeringen
För att delta i programmet måste deltagarna köpa B-Aktier till marknadspris
(”Sparaktier”).
Investeringen ska maximalt uppgå till 15 000 aktier för VD, 7 500 aktier för övriga
ledande befattningshavare och 5 000 aktier för nyckelpersoner. Investering ska ske
under perioden fram till och med den 29 maj 2020, eller det tidigare datum som
styrelsen bestämmer.
Om deltagaren har insiderinformation och han/hon, därför är förhindrad att förvärva
Sparaktier i Bolaget innan det nämnda datumet, ska förvärvet av Sparaktier ske så
snart som möjligt, men senast inom 6 månader från att förvärvet ursprungligen skulle
ha skett.
Fördelning
För varje Sparaktie kommer Pricer att tilldela en (1) matchningsaktierätt och en (1)
prestationsbaserad aktierätt.
Matchningsaktierätter
Matchningsaktierätterna ger efter intjänande och under vissa villkor som anges
nedan rätt till en (1) B-Aktie (”Matchningsaktie”) vardera.
Prestationsbaserade aktierätter
Det antal B-Aktier som varje prestationsbaserad aktierätt ger rätt till
(”Prestationsaktie”) är beroende av uppfyllandet av vissa fastställda nivåer för
värdeskapande i Pricer-koncernen (definierat som ackumulerad vinst per aktie (EPS)
under mätperioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2022). De nivåer som
har fastställts är ”Entry”, ”Target” och ”Stretch”, med en linjär ökning inom varje nivå.
Entry utgör miniminivå som måste överskridas för att de prestationsbaserade
aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av B-Aktier.
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Nivåerna motsvarar följande tilldelning:
•
Entry: Noll Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
•
Target: 2,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
•
Stretch: 5,0 Prestationsaktier per prestationsbaserad aktierätt
Värdemässig begränsning
Om priset på B-Aktien skulle öka med mer än 150 % under den treåriga
intjäningsperioden till avstämningsdagen 31 maj 2023, kommer antalet B-Aktier, som
aktierätterna ger rätt till att minskas, varmed det maximala värdet som respektive
deltagare kan erhålla under LTI 2020 begränsas till värdet motsvarande maximal
tilldelning av B-Aktier vid en ökning av aktiekursen med 150 % under
intjäningsperioden. Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet
över programmets maximala omfattning och kostnad.
Ytterligare villkor för aktierätterna
För både matchnings- och prestationsbaserade aktierätter ska, utöver vad som
anges ovan, följande villkor gälla
•
Intjänandeperioden löper tre år efter tilldelning (”Intjänandeperiod”)
•
Intjänande av aktierätter och rätt till tilldelning av B-Aktier förutsätter att
deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i Pricer-koncernen,
och inte är under uppsägning, samt har bibehållit Sparaktierna under
Intjänandeperioden
•
B-Aktier tilldelas kostnadsfritt
•
Aktierätter ger inte rätt till kompensation för utdelning på underliggande
aktier
•
Aktierätter får inte överlåtas eller pantsättas
•
Antalet B-Aktier som aktierätter ger rätt till ska omräknas till följd av ev.
fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande åtgärder
Utformning och hantering
Styrelsen ska ansvara för den slutliga utformningen och hanteringen av LTI 2020,
inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt
att göra anpassningar och justeringar om det sker betydande förändringar i Pricerkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2020
inte längre är ändamålsenliga.
Programmets omfattning, effekter på viktiga nyckeltal, utspädning och
kostnader
LTI 2020 beräknas omfatta sammanlagt högst 525 000 B-Aktier baserat på Stretch
nivån, exklusive ledande befattningshavares privata investering, vilket motsvarar
cirka 0,5% av Pricers totala antal utestående aktier. Utestående rätt till aktier enligt
tidigare långsiktiga aktiesparprogram uppgår till cirka 0,9% av Pricers totala antal
utestående aktier. Bolagets incitamentsprograms påverkan på betydelsefulla
nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Pricers övriga långsiktiga
incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019, not 4 samt till
Bolagets webbplats, www.pricer.com.
LTI 2020 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar.
IFRS 2 föreskriver att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över
intjänandeperioden. De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer att
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kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande
avsättningar under den treåriga intjäningsperioden. Kostnaden för programmet före
skatt vid uppnående av prestationsnivån Target beräknas uppgå till cirka 12,0 MSEK
fördelad över intjänandeperioden 2020-2022, dvs. i genomsnitt cirka 4,0 MSEK per
år. Vid prestationsnivån Stretch beräknas motsvarande kostnad till cirka 25,6 MSEK,
dvs. i genomsnitt cirka 8,5 MSEK per år. De beräknade kostnaderna har beräknats
som summan av lönekostnader, inklusive sociala avgifter, och administrativa
kostnader för programmet. Kostnadsberäkningarna har baserats på antaganden om
en aktiekurs om 15,0 SEK vid tilldelning av aktier baserat på intjänade aktierätter, att
varje deltagare deltar med en maximal investering, att sociala avgifter uppgår till i
genomsnitt 30% samt att ingen personalomsättning sker bland deltagarna i LTI 2020.
Säkringsåtgärder
LTI 2020 innebär en finansiell exponering för Bolaget till följd av förändringar i Pricers
aktiekurs och förväntad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier. För att
kunna genomföra LTI 2020 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen
övervägt olika metoder för möjliggörande av överlåtelse av egna aktier under LTI
2020, såsom överlåtelse av redan förvärvade egna aktier samt ytterligare återköp av
egna aktier. Avsikten är inte att ge ut nya aktier till följd av LTI 2020. För att säkra LTI
2020 har styrelsen därför under punkt 16 föreslagit årsstämman att besluta om
överlåtelse av egna B-aktier.
Skäl för förslaget
Syftet med LTI 2020 är att påverka och belöna långsiktig prestation, förena
aktieägarnas och företagsledningens intressen, behålla och rekrytera kvalificerad
personal samt tillhandahålla rörlig ersättning istället för fast lön. Mot bakgrund härav,
anser styrelsen att införandet av LTI 2020 kommer att få en positiv effekt på Pricerkoncernens fortsatta utveckling och att det därmed är till fördel för både Bolaget och
aktieägarna.
Beredning av ärendet
Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och behandlats vid
styrelsesammanträden under 2020. Styrelsen har därefter beslutat att
incitamentsprogrammet skulle föreslås för årsstämman.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna
biträder beslutet.

Stockholm i mars 2020
Pricer AB (publ)
Styrelsen
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