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Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 

Styrelsen i Eolus Vind AB (”Eolus”) föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ett långsiktigt 

aktiesparprogram för bolagets anställda (”Aktiesparprogram 2021”).  

Aktiesparprogram 2021 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell 

intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett 

belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske 

genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det 

rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i 

programmet.  

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-

koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så 

många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av 

Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo 

handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.  

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska 

antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller 

minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller 

motsvarande förändringar inträffar.  

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska 

styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda 

fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare 

utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2021 inom ramen för ovan angivna villkor 

samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till 

följd av legala eller administrativa skäl.  

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade 

deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas 

Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2,3 miljoner 

kronor. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har 

ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021, inklusive 

arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor, och vid antagande om att 

aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna, inklusive 

arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Aktiesparprogram 2021 

innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, 

för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader 

mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier. 

Förslaget till Aktiesparprogram 2021 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I 

bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2019/2020, 
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2018/2019 och 2017/2018, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som 

beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och 

aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2021 

förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt 

som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna 

rösterna biträder förslaget. 

 

Styrelsen i Eolus Vind AB i april 2021 


