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Introduktion

●Bolagsstämman i Green Landscaping Group AB (publ) har beslutat att införa ett optionsprogram riktat till 
nyckelpersoner i koncernen på förslag av styrelse och ledning

●Programmet innebär att om vi gör ett bra arbete, och värdet av koncernen blir högre, blir vi belönade vilket 
ligger i aktieägarnas intresse

●Optionsprogrammets syfte är även att säkerställa att vi både behåller befintlig personal och är en attraktiv 
arbetsgivare

●Optionsprogrammet motsvarar en maximal utspädning på 2% av utestående aktierna vilket motsvarar 730 
000 optioner. En option ger rätten att teckna en aktie.

●Det finns ett utestående optionsprogram 2018/2021 som 50 medarbetare deltog i
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Information om programmet

●Programmet ger innehavaren rätt att köpa en aktie för 120% av genomsnittspriset innan bolagsstämman. 
Snittpriset var 33,90 kr vilket ger teckningskurs 40,70 kr om 3 år. 

●För varje teckningsrätt betalas en premie på 5,43* kr vilket är marknadspris beräknat av tredje part med 
hjälp av formeln Black & Scholes

●Ger möjlighet att bli delägare i Green-koncernen med en begränsad investering

●Erbjuds till marknadsmässiga villkor

●Styrelsen & VD beslutar om tilldelning

●Anmälan sker senast 16 juni kl 24.00
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*Det slutliga premien för optionerna bestäms när teckningstiden avslutas. Premien påverkas av aktiepriset, volatilitet och den riskfria räntan



Vad är en teckningsrätt (option)

●En rättighet, men inte en skyldighet, att köpa en aktie till ett förutbestämt pris

●Ett finansiellt instrument

●En högriskinvestering

●Eventuell vinst skattas som kapitalinkomst

●Köps för en premie som sätts till marknadspris med hjälp av en etablerad värderingsformel (Black & 
Scholes*)
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Antaganden: Marknadsvärde 3e juni 37,50kr. Lösenpris 40,7kr. Lösendag 7 juni 2022. Riskfri ränta 0,09%. Volatilitet 25,6 (75% peers och 25% Greens aktie)



Att investera i en option innebär en hög risk

●En investering i en option innebär en risk där hela det investerade beloppet kan gå förlorat, men 
investeringens omfattning begränsar sig till optionspremien, som är väsentligt lägre än den underliggande 
aktiekursen. Om det går bra för Green och aktiekursen utvecklas väl kan en investering i en option ge hög 
avkastning

●Eftersom du kan förlora hela det investerade beloppet, så är det också att rekommendera att endast 
investera pengar som du har råd att förlora

●Styrelsens intention är att incitamentsprogrammet ska återkomma varje eller vartannat år men det kan ej 
garanteras utan bestäms av bolagsstämman
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Villkor

●Lösenpris/teckningskurs: 120% av genomsnittspriset innan stämman = 33,90 kr (40,70kr)

●Löptid: 3 år (kan nyttjas under perioden 2022-05-16 till 2022-06-07)

●För att få delta i programmet tecknas ett förköpsavtal som reglerar rätten för bolaget att köpa tillbaka 
teckningsrätterna om anställning upphör

●Programmet förutsätter anställning inom koncernen
o Om anställning upphör inom 18 månader har bolaget rätt att köpa tillbaka optionerna till det lägre av anskaffningspris 

och marknadsvärde
o Om anställning upphör mellan 18-36 månader har bolaget rätt att köpa tillbaka optionerna till marknadspris (men ingen 

skyldighet)

●Vid lösentillfället 2022 behövs köpet av aktier finansieras förutsatt att aktiekursen vid det tillfället överstiger 
lösenpriset och optionen används. Bolaget kommer att försöka hjälpa till att hitta finansieringslösning till 
deltagare men det garanteras inte

●Betalning. Likvid för optionen ska erläggas ca 10 dagar efter avtalsteckning vilket väntas bli 17 juni 2019
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Avkastningsscenarion
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Exempel. Om aktiekursen står i 60 
kr i juni 2022 blir avkastningen 3,6 
ggr investerat belopp. 10 000 kr 
blir då värt 36 000 kr. 
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Avkastningsscenarios på Green optionsprogram 2019-2022



Räkneexempel

Exempel vid olika utfall Du köper 300 aktier för 11 250 kr (a 
37,50 kr styck)

Du köper 2 072 teckningsrätter för 
11 250 kr (a 5,43 kr styck)

Aktiekursen står i 56,25 kr om 3 år 
(+50%)

5 625 kr avkastning (50%) 20 967 kr avkastning (186%)

Aktiekursen står i 75 kr om 3 år 
(+100%)

11 250 kr avkastning (100%) 59 814 kr avkastning (532%)

Aktiekursen står i 45 kr om 3 år 
(+20%)

2 250 kr avkastning (20%) - 2 341 kr avkastning
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Alternativ 1. Du köper aktieAlternativ 1. Du köper aktie Alternativ 2. Du köper optioner

Optionen är ’In the money’ vid aktiepris 40,7 kr och investeringen break-even vid 40,70+5,43 = 46,13kr



Tilldelning

●Tilldelning av teckningsrätterna bestäms av styrelse och VD

●Prioriteringen utgår ifrån bidrag till koncernens vinst

●Varje dotterbolag får en pott att fördela till nyckelpersoner

●Optioner som erbjuds men som inte förvärvas vid första tilldelningen går tillbaka i en allmän pott som 
fördelas av styrelse och VD

●Man kan indikera att man vill teckna sig för fler aktier än man först blir erbjuden. Tilldelning sker om det blir 
aktier över från första tilldelningen
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senast

16 juni kl 24.00
Anmälan sker via formulär som fylls i online. Länk distribueras av din chef

GLÖM ej att anmäla

10


	Bildnummer 1
	Introduktion
	Information om programmet
	Vad är en teckningsrätt (option)
	Att investera i en option innebär en hög risk
	Villkor
	Avkastningsscenarion
	Räkneexempel
	Tilldelning
	GLÖM ej att anmäla

