
 
 

 

Punkt 17: Styrelsens för Bilia AB:s (publ) förslag till antagande om 
långsiktigt incitamentsprogram (aktiesparprogram) för ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen 
 

 
Vid årsstämman 2018 införde Bilia-koncernen ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner (Bilias Aktiesparprogram 2018). Bilias 
Aktiesparprogram 2021 överensstämmer i allt väsentligt vad gäller principer och 
omfattning med Bilias Aktiesparprogram 2018.  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt konkurrenskraftigt 
incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och 
andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen i enlighet med punkten 17 (a) nedan 
(”Programmet”). Beslutet enligt punkten 17 (a) ska vara villkorat av att årsstämman 
beslutar om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet, antingen i 
enlighet med förslaget under punkten 17 (b) nedan eller i enlighet med förslaget under 
punkten 17 (c) nedan. 
 
Syftet med Programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla 
kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja 
motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål. Programmet har utformats 
baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 
inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Deltagande i Programmet kräver att deltagaren 
har bidragit med privat investering enligt 17 (a) nedan. Programmet premierar även 
anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bilia. Mot 
bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Programmet kommer att få en positiv 
effekt på Bilia-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara 
fördelaktigt för både Bilia och dess aktieägare. 
 
Antagande av incitamentsprogram (punkt 17 (a)) 
 
Programmet i sammandrag 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i 
form av ett aktiesparprogram. Programmet föreslås omfatta sammanlagt cirka sextio (60) 
nyckelpersoner i Bilia-koncernen (”Deltagare”), ungefärligt fördelade enligt följande: 

• 40 Deltagare i Sverige, 

• 15 Deltagare i Norge, samt 

• 5 Deltagare totalt i Tyskland, Luxemburg och Belgien 



 

 

 

Deltagarna i Programmet måste ha investerat i koncernen genom förvärv av aktier i  
Bilia AB (publ) (”Sparaktier”). Därefter kommer Deltagarna att ges möjlighet att 
vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Programmet, så kallade ”Prestationsaktier”, 
enligt de villkor som anges nedan (”Rättigheterna”).  
 
Deltagarna i Programmet är indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar Bilias 
verkställande direktör (VD), den andra kategorin omfattar Bilias koncernledning exklusive 
VD (7 personer) och den tredje kategorin omfattar övriga nyckelpersoner (52 personer) 
som i sin tur är indelade i tre undergrupper A, B och C.  
 

Privat investering 

För att kunna delta i Programmet krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering 
genom förvärv av Sparaktier. Aktierna ska ha förvärvats till marknadspris, mellan den  
10 maj 2021 och den 10 juni 2021, i syfte att allokeras till Programmet. Det högsta antalet 
Sparaktier som en Deltagare kan allokera till Programmet motsvarar mellan 7 och 14 
procent av Deltagarens bruttogrundlön, beräknat på 2021 års lönenivå.  

Det högsta antalet Sparaktier som kan allokeras till Programmet för de tre 
deltagarkategorierna framgår nedan.  
 

Kategori 1 
VD 

 
3 000 Sparaktier 

Kategori 2 
Koncernledning (7 personer) 

 
1 500 Sparaktier 

Kategori 3  

- undergrupp A (cirka 12 personer) 

- undergrupp B (cirka 20 personer) 

- undergrupp C (cirka 20 personer) 

  

1 000 Sparaktier 

750 Sparaktier 

500 Sparaktier 

 
 
Det lägsta antalet Sparaktier som en Deltagare måste förvärva för att deltaga i 
Programmet ska motsvara ett marknadsvärde om minst tjugofemtusen (25 000) kronor. 
 
För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kommer Bilia att tilldela 
Deltagare tre (3) prestationsaktierättigheter, vilka innebär att Deltagaren under 
förutsättning att vissa prestationsmått uppnås tilldelas en (1) Prestationsaktie per rättighet. 
 
Övergripande villkor 

• Tilldelning av Prestationsaktier sker förutsatt att Deltagaren, med vissa undantag, 
från starten av Programmet till och med den 31 mars 2024 (”Intjänandeperioden”) 
har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren, med vissa undantag, 
fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen. Programmet ska starta så snart 
praktiskt möjligt efter det att årsstämman har antagit styrelsens förslag härom. 



 

 

 

• Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten 
ovan, villkorad av att det av styrelsen fastställda prestationsmålet är uppnått. 
Tilldelningen per Deltagare sker lika för samtliga Deltagare. Det maximala antalet 
Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 150 000. För 
maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda mål 
avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls. 
Tilldelning av en (1) Prestationsaktie sker om totalavkastningen på Bilias aktier har 
varit positiv under Programmets löptid. Beräkningen av totalavkastningen ska ta sin 
utgångspunkt i Biliaaktiens genomsnittliga volymviktade slutkurs under 
handelsdagarna i maj 2021 ,vilken ska jämföras med Biliaaktiens genomsnittliga 
volymviktade slutkurs under handelsdagarna i mars 2024, justerad för lämnade 
utdelningar under Programmets löptid. Ytterligare en (1) Prestationsaktie tilldelas 
Deltagaren om vinsten per aktie år 2023 har ökat med 10 procent jämfört med 
vinsten per aktie år 2020. Ytterligare en halv (0,5) Prestationsaktie tilldelas 
Deltagaren om vinsten per aktie år 2023 har ökat med 20 procent jämfört med 
vinsten per aktie år 2020. Ytterligare en halv (0,5) Prestationsaktie tilldelas 
Deltagaren om vinsten per aktie år 2023 har ökat med 30 procent jämfört med 
vinsten per aktie år 2020. 
 

Villkor för Rättigheterna 

För Rättigheterna under Programmet ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor 
gälla: 

• Deltagaren måste förvärva Sparaktierna under perioden den 10 maj 2021 och den 
10 juni 2021.  

• Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden.  

• Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas. 

• Varje Rättighet ger Deltagaren rätt att under vissa förutsättningar vederlagsfritt 
erhålla tre (3) Prestationsaktier, efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning 
att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Bilia under 
Intjänandeperioden och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i Bilia. 

• Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte 
längre är rimliga, med hänsyn till exempelvis betydande förändringar i Bilia, 
koncernen eller på marknaden, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av 
Programmet. 

• Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. 

• Programmet ska omfatta högst 200 000 aktier (inklusive aktier som krävs för 
säkring av sociala avgifter för Programmet enligt nedan). Baserat på ett antagande 
om full investering innebär det cirka 150 000 Prestationsaktier. Cirka 50 000 aktier 
antas säljas på marknaden för att täcka kostnader för sociala avgifter. 

• Antalet Prestationsaktier ska räknas om i händelse av att fondemission (med 
utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning, företrädesemission eller 
andra liknande händelser inträffar i Bilia under Intjänandeperioden. 

 



 

 

 

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med Programmet 

För att kunna genomföra Programmet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har 
styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet 
med Programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara 
att säkra leverans genom överlåtelse av egna aktier, vilka Bilia innehar. Styrelsen föreslår 
därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt 17 (b) nedan, beslutar 
om överlåtelse av egna aktier.  
 
För den händelse erforderlig majoritet för punkt 17 (b) nedan inte kan uppnås föreslår 
styrelsen att det beslutas att Bilia ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet 
med punkten 17 (c) nedan. 
 
Kostnader för Programmet 

Kostnader för Programmet är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över 
resultaträkningen. Kostnaden redovisas linjärt över Intjänandeperioden. 
 
Kostnader har beräknats med följande antaganden: en aktiekurs om 127 kronor vid 
investeringstillfället, en aktiekursuppgång om 10 procent under Programmets löptid, vilket 
innebär en positiv totalavkastning vid Programmets slut, att de cirka 60 Deltagarna 
investerar högsta tillåtna belopp i Programmet och att samtliga Sparaktier kvarstår vid 
Programmets slut. Detta innebär en årlig kostnad för Programmet om 2,4 miljoner kronor 
om vinsten per aktie år 2023 har ökat med 10 procent, jämfört med vinsten per aktie år 
2020 och 3,7 miljoner kronor vid maximal måluppfyllelse.  
 
Dessutom tillkommer sociala avgifter som uppskattas utgå med en viktad nominell 
procentsats om 28 procent. Deltagarna är bosatta och har skatterättslig hemvist i Sverige, 
Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Med en antagen fördelning av aktier mellan 
dessa länder, och i övrigt med förutsättningar enligt ovan, beräknas de sociala avgifterna 
uppgå till 1,2 miljoner kronor årligen och 1,8 miljoner kronor årligen vid maximal 
måluppfyllelse. 
 
Programmets effekter på viktiga nyckeltal och utspädning  

Programmet beräknas omfatta sammanlagt högst 200 000 aktier, inklusive 
säkringsåtgärder för sociala avgifter men exklusive Sparaktierna, vilket motsvarar cirka  
0,2 procent av Bilias totala antal utestående aktier. 
 
Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram uppgår till cirka  
0,1 procent av Bilias totala antal utestående aktier. Befintliga incitamentsprogram inklusive 
Programmets påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning 
av Bilias övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 
2020 samt till bolagets webbplats, www.bilia.com. 
 
Beredningsprocessen 

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av 
Programmet enligt ovan fattades per capsulam på styrelsemöte den 22 mars 2021. 
Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med styrelsen och med 
stöd av externa rådgivare. 



 

 

 

Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till Deltagare i Programmet  
(punkt 17 (b)) 

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av Prestationsaktier, att årsstämman 
beslutar att Bilia A-aktier som Bilia tidigare förvärvat och nu innehar kan överlåtas till 
Deltagarna inom ramen för Programmet. 
 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 150 000 aktier kan överlåtas till 
Deltagare under Programmet. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning 
till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande 
händelser.  
 
Aktieswapavtal med tredje part (punkt 17 (c)) 

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 17 (b) ovan inte kan uppnås, föreslår 
styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som 
Programmet förväntas medföra genom att Bilia på marknadsmässiga villkor ska kunna 
ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna 
förvärva och överlåta aktier i Bilia till Deltagarna. 
 
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse för 
täckande av sociala avgifter för Programmet (punkt 17 (d)) 

I syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer i samband med överlåtelser av aktier till 
Deltagarna under Programmet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen 
att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande villkor: 

• Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”). 

• Överlåtelse kan ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, av högst 
50 000 aktier som innehas av Bilia. 

• Överlåtelse av aktier på Börsen kan endast ske till ett pris per aktie som ligger inom 
det vid var tid registrerade kursintervallet. 

• Överlåtelse kan endast ske mot kontant betalning. 

 

Antalet aktier som maximalt kan överlåtas till/förvärvas på Börsen enligt ovan kan komma 
att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller 
sammanläggning inträffar i Bilia, alternativt om annan händelse inträffar vilken föranlett 
omräkning av antalet aktier som ska överlåtas till Deltagarna under Programmet. 
 
Styrelsen avser att, även på kommande årsstämmor, föreslå att stämman bemyndigar 
styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Börsen för att täcka sociala avgifter 
som uppkommer under Programmet. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Villkor 

Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet är villkorat av att stämman 
därutöver beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ovan. Styrelsens förslag till beslut 
om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt villkorat av att bolagsstämman 
fattar beslut om Programmet och bemyndigande för överlåtelse av egna aktier för 
täckande av sociala avgifter. 
 
Majoritetskrav för beslut 

Giltigt beslut för punkten 17 (a) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än 
hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 
Giltigt beslut för punkten 17 (b) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst 
nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på 
stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 17 (c) ovan fordrar att beslutet biträds 
av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 17 (d) ovan fordrar att 
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna 
som de aktier som är företrädda på stämman.  
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