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 I förberedelse för implementeringen av EU SRD i Sverige under 2020 har Kindreds
ersättningskommitté under 2019 genomfört en omfattande granskning av Kindreds LTI-planer och 
ersättningspraxis

 Baserat på denna granskning har vi kommit fram till att det vore till fördel för Kindred att introducera 
en optionsplan som kompletterar prestationsaktieplanen (med fokus på finansiell prestation), genom 
att fokusera på att driva tillväxt i aktiekursen och därmed främja långsiktigt aktieägarvärde. 
Optionsplanen kommer riktas till 20 deltagare i Kindred med hemvist i Sverige, UK eller Malta.

 I samband med att vi söker aktieägarnas godkännande på årsstämman 2020 för den nya 
optionsplanen har vi sökt återkoppling på vårt förslag av Kindreds största aktieägare. Slutsatsen från 
den återkoppling vi har emottagit är att de flesta större aktieägarna stöttar planen, dock har också 
värdefull återkoppling från vissa investerare vars inställning är att subventioneringsnivåerna för 
svenska deltagare överskrider deras nivå för vad som är acceptabelt.

 I denna presentation beskriver vi de viktigaste egenskaperna i våra LTI-planer och ersättningsriktlinjer, 
vi ser fram emot att höra era synpunkter och kommentarer. Baserat på den senaste återkopplingen 
har vi beslutat att sänka subventioneringsnivåerna. Den reviderade subventioneringen syftar till att 
balansera aktieägarnas intresse och samtidigt erbjuda deltagarna ett attraktivt incitamentsprogram.
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2020 Kindred Långsiktiga incitamentsprogram (“LTI-plan”)
Introduktion/bakgrund
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2020 Kindred ersättningsriktlinjer
Sammanfattande översikt

 2020 års ersättningsriktlinjer omfattar VD och koncernledning (KL) och är föremål för aktieägarnas godkännande vid 
årsstämman 2020

 I jämförelse med 2019 års riktlinjer, har 2020 års riktlinjer:
 Uppdaterats baserat på det nya aktieägardirektivets (EU SRD) krav,
 Infört aktieägarkrav, och
 Inte inneburit några ökade policynivåer från 2019
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Fast ersättning Kortsiktig rörlig ersättning LTI-planer
Ej beskriven i detalj p.g.a. 

separat röstning på stämma

Övrigt

• Grundlön ska vara 
rättvis och 
konkurrenskraftig i 
förhållande till 
koncernlednings-
medlemmens 
ansvarsområden, 
kompetens och 
prestation

• Pension och förmåner 
följer marknadspraxis i 
respektive 
koncernlednings-
medlems anställnings-
eller bosättningsland

• Kontantbaserad och betalas ut 
årligen

• I linje med strategiska 
prioriteringar med ett utfall 
baserat på mätbara mål

• Den maximala 
kontantbaserade rörliga 
ersättningen godkänns av 
styrelsen på årsbasis med 
hänsyn till affärssammanhang, 
individuell roll, geografisk 
placering och marknadspraxis, 
med förbehåll för ett 
övergripligt tak på 100% av 
grundlön

• Typiskt sett aktie- och 
optionsbaserade

• Treårig intjänandeperiod
• Baserat på förutbestämda 

finansiella och/eller 
aktiekursrelaterade 
prestationsmått

• Koncernlednings 
incitament ställs i linje med 
aktieägarnas intressen

• Aktieägarkrav
• En viss grad av flexibilitet när 

det gäller förändringar

a) i sammansättningen av KL

b) i företagets struktur, 
organisation, ägarskap och 
affärsstrategi

c) nödvändigt för att tillgodose 
långsiktiga intressen eller 
hållbarhet för företaget
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2020 Kindred LTI-planer
Sammanfattande översikt

 En optionsplan belönar långsiktigt aktieägarvärde och en prestationsaktieplan belönar 
finansiell prestation:
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Övergripande principer för utformningen av optionsplanen

 Den föreslagna utformningen av optionsplanen som beskrivs på kommande sidor har tagit hänsyn till 
all återkoppling från investerare under 2018 och baseras på följande principer:
 Begränsat antal deltagare – optionsplanen kommer endast omfatta de mest seniora rollerna, som 

har en tydlig påverkan på Kindreds aktiekurs,
 Enkel utformning på planen som är i linje med aktieägarnas intressen – tillväxt i aktiekursen 

är det enda prestationskravet vilket kompletterar Kindreds prestationsaktieplan som fokuserar på 
uppfyllande av finansiella prestationskrav,

 Förstärker en kultur av aktieägande – vi kommer att introducera ett aktieägarkrav för att 
säkerställa att våra koncernledningsmedlemmar bygger upp och behåller ett betydande 
aktieägande i Kindred,

 Begränsat slutgiltigt värde – den totala utbetalningen under optionsplanen kommer ha en övre 
begränsning, och

 Kostnads- och skatteeffektiv utformning av planen – individer utanför Sverige kommer att 
betala vanlig inkomstskatt och sociala avgifter på förmånerna från optionsplanen. I Sverige 
beskattas optioner i inkomstslaget kapital snarare än inkomst.
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2020 Kindred optionsplan
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2020 Kindred optionsplan
Föreslagen utformning av planen
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 Stark prestationsbaserad optionsplan med krav på egen investering för svenska deltagare
 Svenska deltagare behöver köpa optionerna till marknadsvärde (värderade enligt binomiala värderingsmetoden)
 Optionerna kan utnyttjas för tecknande av aktier efter en intjänandeperiod på tre år
 Varje option berättigar deltagare att teckna en aktie i Kindred till ett värde av 120% av Kindreds aktiekurs vid tilldelning 

under en teckningsperiod på två år
 Vinsten för varje option är begränsad till 5 gånger aktiekursen vid tilldelning
 Den totala livslängden för optionerna är fem år för att säkerställa att deltagarna har ett långsiktigt perspektiv

2019 2020 2021 2022

Kindreds aktiekursutveckling (illustrativt)

Vinst för 
deltagaren

Intjänandeperiod Teckningsperiod

2025

Teckningskurs
(120% av aktiekurs vid tilldelning)

Aktiekurs vid tilldelning

2020 2021 2022 2023
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2020 Kindred optionsplan
Krav på egen investering

 Svenska deltagare behöver ta egen risk genom att köpa optionerna till marknadsvärde. Eftersom optionerna 
köps till marknadsvärde beskattas vinsten från optionerna i inkomstslaget kapital vid teckning av aktier, vilket gör 
utformningen av planen skatteeffektiv och kostnadseffektiv i Sverige både för deltagarna, företaget och aktieägarna.

 Deltagarnas egen investering varierar mellan 50% - 75% av det totala priset för optionerna. Anledningen till att 
delvis subventionera investeringen är att deltagarna ska motiveras att delta i optionsplanen, vilket säkerställer ett högt 
deltagande och behållande av personal

 Investeringen är subventionerad vid optionsplanens start och säkerställer högt deltagande. I syfte att behålla 
kompetent personal på lång sikt är subventionen i sin tur behäftad med ett återbetalningskrav som träder i kraft om en 
deltagares anställning upphör inom 3 år från optionsplanens start
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Deltagarkategori Tilldelningsvärde
(% av grundlön)

Egen investering
(% av tilldelningsvärde)

Estimerad årlig 
investering

Marknadspraxis 
egen investering

(% av tilldelningsvärde)

VD 40% 75% 1,950,000 SEK 25%-50%

Kategori 2 
– Koncernledning 25% 50% 300,000 SEK 25%

Kategori 3 
– Nyckelpersoner 15% 50% 80,000 SEK 0%

Investering för svenska deltagare

Parameter Beskrivning

Begränsad årlig utspädning 1.00% av totala antalet utestående aktier

Estimerad årlig kostnad (max) 58mSEK för samtliga tilldelade LTIP

Optionernas teckningskurs, % 120% av aktiekurs vid tilldelning

Optionernas totala löptid 5 år: 3 år intjänande + 2 år teckningsperiod

Begränsning på vinst 5x aktiekurs vid tilldelning

Optionsvärdering Binomial värdering

Viktiga designelement
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Företag (n=12) Plantyp År Subvention, % av
total investering Utbetalningstillfälle av subvention % av aktier allokerade 

till optionsplan
Addtech Finansiella optioner 2018 100% Efter två år 0.40%
Atrium Ljungberg Finansiella optioner 2018 67% 75% direkt och 25% efter tre år 0.14%
Beijer Ref Finansiella optioner 2018 50% Direkt 1.00%
Hemfosa Fastigheter Finansiella optioner 2019 100% 50% efter två år, 50% efter tre år 0.83%
Indutrade Finansiella optioner 2017 120% 50% efter två år, 50% efter tre år 0.58%
Modern Times Group Finansiella optioner 2019 25-75% Direkt 0.67%
NetEnt Finansiella optioner 2019 70% Efter tre år 0.40%
Nolato Finansiella optioner 2019 50% Direkt 1.00%
Nyfosa Finansiella optioner 2019 100% 50% efter två år, 50% efter tre år 1.15%
Ratos Personaloptioner 2019 50% Direkt 0.47%
Sagax Finansiella optioner 2019 50% Ej publikt tillgänglig information 0.27%
Thule Finansiella optioner 2017 100% Vid optionernas löptids slut 2.20%

2020 Kindred optionsplan
Krav på egen investering
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 Den föreslagna subventioneringsnivån på 25% - 50% för svenska deltagare är lägre än 
vad som typiskt sett erbjuds på den svenska marknaden

 Subventioneringen betalas ut vid programmets start och är utformat som ett verktyg för 
att behålla personal eftersom deltagare behöver betala tillbaka subventioneringen om 
deras anställning upphör
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2020 Kindred prestationsaktieplan
Föreslagen utformning av LTI-planen

 Enkel prestationsaktieplan som överlåter aktier efter 3 år under förutsättning att de viktigaste 
finansiella prestationsmåtten uppfylls:
 Antal aktier som överlåts baseras på Kindreds prestation över en treårig prestationsperiod
 Utfallet och uppfyllandet av prestationsmåtten kommer att redovisas året efter prestationsperioden
 Antalet aktier som överlåts för uppfyllande av prestationsmåttets tröskelvärde är 25% och 100% 

vid uppfyllande av prestationsmåttets maximala värde, med linjär interpolering emellan
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 LTIP Överlåtelse Q1/Q2

2021 LTIP

Gross Contribution, Free Cash Flow per Share and EBITDA 

2020 LTIP

Prestations-
period

Överlåtelse Q1/Q2

Överlåtelse Q1/Q2

Prestations-
period

Prestations-
period

Gross Contribution, Free Cash Flow per Share and EBITDA 
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2020 LTI-planernas tilldelningsvärden
Tilldelningsvärden och fördelningen mellan prestationsaktier och optioner

 Den nuvarande strukturen för långsiktiga incitamentsprogram innebär att tilldelning endast sker i form 
av prestationsaktier. Från 2020 och framåt kommer tilldelning att fördelas mellan prestationsaktier och 
optioner enligt tabellen nedan.
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Deltagarkategori
Tilldelning 
av optioner
(% av grundlön)

Tilldelning av 
prestationsaktier

(SEK)

LTIP 
tilldelning
(% av grundlön)

LTIP tilldelning viktning

Optioner Prestations-
aktier

VD 40% 1,790,000 70% 60% 40%

Kategori 2 – Koncernledning 25% 597,000 50% 50% 50%

Kategori 3 – Nyckelpersoner 15% 298,000 35% 45% 55%
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2020 Kindred LTI-planer
Total kostnad och utspädning

 Det maximala antalet aktier för årlig tilldelning är begränsad till 1% av det totala antalet 
utestående aktier

 Likt tidigare kommer Kindred att använda egna aktier och således inte skapa någon utspädning
 Ackumulerat kommer de tre pågående planerna för 2018-2020 motsvara cirka 1.6% av 

utestående aktier
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2017 LTIP 2018 LTIP 2019 LTIP 2020 LTIP

Antal deltagare totalt 149 179 200 200

Max antal aktier – PSP
- Samtliga deltar

421,695 368,316 717,334 607,113

Max antal optioner - SOP
- 20 deltagare (ledning & nyckelpersonal)

- - - 1,902,972

Antal aktier och optioner som 
% av antal utestående aktier 1 0.19% 0.16% 0.32% 1.11%

1 Baserat på 226.9 miljoner utestående aktier för 2020 LTIP (källa: Capital IQ Q4 2019).
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Parameter Värde Kommentarer
Dagens aktiekurs 49.1 Stängningskurs per 24 Januari 2020

Optionernas teckningskurs, % 120%

Optionernas teckningskurs, SEK 59.6 120% av genomsnittlig stängningskurs över en 10 dagarsperiod

Volatilitet 34.3% Baserat på 5 år historisk daglig stängningskurs

Direktavkastning 8.5% Ett års genomsnittlig direktavkastning

Riskfri ränta 0.0% 10 dagars genomsnittlig ränta på 5-åriga statsobligationer är negativ

Optionernas löptid 5 år 3 år intjäning + 2 teckningsperiod

Optionsvärde 4.88 SEK Binomial värdering. Optionsvärdet är 9.9% av dagens aktiekursen.

Direktavkastning: för finansiella beräkningar skulle vi 
använda den senaste direktavkastningen på 2.20 SEK 

relativt aktiekursen som används för optionsvärderingen 
(exempelvis senaste 10 dagars volymviktad aktiekurs). Om 

detta antagande skulle användas skulle den antagna 
direktavkastning för värderingen uppgå till 4.5% och 

optionsvärdet skulle uppgå till 7.4 SEK.
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2020 Kindred LTI-planer
Total kostnad och utspädning

 Maximal kostnad för den årliga tilldelningen till deltagare förväntas vara 58mSEK
 För deltagarna i optionsplanen är den förväntade maximala kostnaden för 2020 LTIP 26mSEK, varav 11.5mSEK 

kan hänföras till optionsplanen
 Ackumulerat kommer kostnaden för de tre pågående planerna för 2018-2020 uppgå till cirka 

126mSEK

© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved.
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2017 LTIP 2018 LTIP 2019 LTIP 2020 LTIP

Antal deltagare totalt 149 179 200 200

Max antal aktier – PSP
- Samtliga deltar

421,695 368,316 717,334 607,113

Max antal optioner - SOP
- 20 deltagare (ledning & nyckelpersonal)

- - - 1,902,972

Förväntad kostnad vid 50% måluppfyllnad
Programkostnad, mSEK1 9.0 9.0 19.0 29.0
Kostnad för sociala avgifter, mSEK2 2.0 2.0 4.0 6.0

Förväntad kostnad vid 100% måluppfyllnad
Programkostnad, mSEK1 19.0 18.0 38.0 49.0
Kostnad för sociala avgifter, mSEK2 4.0 4.0 8.0 9.0
1 Baserat på 10% personalomsättning och 10% årlig tillväxt i aktiekurs.
2 Baserat på 10% årlig tillväxt i aktiekurs, från 49.1 SEK och optionsvärde på 4.9 SEK. Antagen genomsnittlig skattesats för sociala avgifter är 
31.42% i Sverige, 10% i Malta och 14.3% i UK.
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2020 Kindred LTI-planer
Utbetalningsscenarier

 Utbetalningar och sociala avgifter för den årliga tilldelningen 2020 för de kategorier som är 
berättigade att delta i optionsplanen presenteras nedan

 Den antagna årliga aktieprisökningen är 10%

© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved.
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Antar årlig personalomsättning på 10%.
- Värden är bruttoutbetalningar i mSEK Antal deltagare

LTI-planer 2020 - Kostnader
(Prestationsaktier och optioner)

Sociala avgifter
(Prestationsaktier och optioner)

Sverige (Finansiella optioner)
Vid 50%

måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse
Vid 50%

Måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse

Kategori 1 1 3.8 5.0 0.6 1.0
Kategori 2 3 2.5 3.5 0.7 1.0
Kategori 3 3 1.0 1.6 0.3 0.5

UK (Personaloptioner)
Kategori 2 5 5.4 7.1 0.8 1.0
Kategori 3 5 2.3 3.2 0.3 0.5

Malta (Personaloptioner)
Kategori 2 1 1.0 1.3 0.1 0.1

Totalt 18 16.0 21.7 2.8 4.1
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2020 Kindred LTI-planer
Utbetalningsscenarier

 Utbetalningar och sociala avgifter för den årliga tilldelningen 2020 för de kategorier som är 
berättigade att delta i optionsplanen presenteras nedan

 Beräkningarna är baserade på ett antagande om att den treåriga aktieprisökningen är 100% 
och 500%
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LTI-planer 2020 kostnader – Prestationsaktier och optioner
Antar årlig personalomsättning på 10%.
- Värden är bruttoutbetalningar i mSEK Antal 

deltagare

Utbetalning
100% aktieprisökning

Sociala avgifter
100% aktieprisökning

Utbetalning
500% aktieprisökning

Sociala avgifter
500% aktieprisökning

Sverige (Finansiella optioner)
Vid 50%

måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse
Vid 50%

måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse
Vid 50%

måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse
Vid 50%

måluppfyllelse
Vid 100%

måluppfyllelse

Kategori 1 1 19.3 21.1 5.4 6.0 111.9 117.3 34.5 36.2
Kategori 2 3 11.0 12.6 3.4 3.9 61.8 66.6 19.3 20.9
Kategori 3 3 4.2 5.0 1.3 1.5 22.9 25.3 7.2 7.9

UK (Personaloptioner)
Kategori 2 5 26.6 29.3 3.8 4.2 153.6 161.8 22.0 23.1
Kategori 3 5 10.9 12.3 1.6 1.8 62.3 66.3 8.9 9.5

Malta (Personaloptioner)
Kategori 2 1 4.8 5.3 0.5 0.5 27.3 29.0 2.7 2.9

Totalt 18 76.8 85.6 16.0 17.9 439.8 466.1 94.6 100.5
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2020 Kindred LTI-planer
Utbetalningsscenarier

 Utbetalning för VD under optionsplan, vid antagande om teckning efter intjänandeperiod
 Detta är individen med högst potentiell utbetalning

© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved.
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VD-exempel
mSEK

Finansiella optioner 
- 25% subvention

Värde före skatt, SEK 2.6
Investering, SEK 1.95
Tilldelningsvärde, % av grundlön 40%
Antal optioner 639,344

Marknadsvärde per option, SEK 4.88
Marknadsvärde per option, % av aktiepris 9.9%
Teckningskurs, % av aktiepris 120%
Intjänandeperiod 3
Teckningsperiod 2

Utbetalning efter skatt, SEK
0% aktieprisökning 0
10% aktieprisökning 3.2
15% aktieprisökning 8.4
20% aktieprisökning 14.1
26% aktieprisökning1 21.6
82% aktieprisökning2 131.6

Antaganden

Aktuellt aktiepris 49.1

Optionens teckningskurs, % 120%

Optionens teckningskurs, SEK 59.6

Pris per option 4.88

Skatt på kapitalinkomst 30%

Inkomstskatt 60%

Årlig 
aktieprisökning

1 100% aktieprisökning över tre år
2 500% aktieprisökning över tre år
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2020 Kindred LTI-planer
Sammanfattning
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Optionsplan Prestationsaktieplan

 Egen investering, egen risk för 
deltagarna

 Entreprenörskänsla och stor 
potential med hög uppsida

 Ytterligare förstärkning av 
kopplingen till aktieägarnas 
intresse

 Driva företagets finansiella 
prestation och behålla kvalificerade 
medarbetare

 Tydligt för alla deltagare, enkelt att 
förstå

 Treårig prestationsperiod, leder till 
långsiktigt fokus

Kindred är säkra på att de föreslagna 2020 LTI-planerna kommer att motivera LTI-
deltagare och driva långsiktigt aktieägarvärde genom mer målfokuserade 

planutformningar
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