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Punkt 15 - Styrelsens för Fortnox AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ett långsiktigt 
aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet 

Styrelsen för Fortnox AB (publ), org.nr 556469–6291 (”Fortnox” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 
beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för nuvarande och framtida fastanställda 
(”Anställda”) inom Fortnox-koncernen (Fortnox Employee Share Savings Plan, "ESSP 2023"). 

1. Bakgrund och motiv 

1.1 En extra bolagsstämma den 21 oktober 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om 
införandet av ett långsiktigt aktiesparprogram ”ESSP 2022” till alla Anställda inom koncernen. 
Programmet mottogs positivt och fler än 60 procent av de Anställda valde att delta i 
programmet. Styrelsen har utvärderat deltagande i och de initiala effekterna av 
aktiesparprogrammet och föreslår att årsstämma beslutar om ett nytt aktiesparprogram med 
motsvarande villkor. 

1.2 Syftet med ESSP 2023 är att skapa aktieägarvärde och förstärka intressegemenskapen mellan 
deltagarna i programmet och Fortnoxs övriga aktieägare. ESSP 2023, tillsammans med tidigare 
program, bedöms vidare öka dels Fortnoxs möjligheter att kunna behålla och rekrytera 
kvalificerad personal till Fortnox-koncernen, dels de Anställdas intresse och engagemang för 
Fortnoxs verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att 
ESSP 2023 kommer ha en positiv inverkan på Fortnox-koncernens framtida utveckling och 
därmed gynna såväl aktieägarna som de Anställda i Fortnox. 

1.3 Styrelsen kommer efter att ha utvärderat deltagande i och effekterna av 
aktiesparprogrammen ta ställning till om nya aktiesparprogram med liknande villkor ska 
föreslås. Styrelsen avser även att vid behov återkomma på efterföljande årsstämmor med 
förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier för överlåtelse 
till deltagarna i såväl ESSP 2022 som ESSP 2023 och eventuella ytterligare aktiesparprogram 
samt tillhörande förvärv och överlåtelser av aktier för säkring av sociala avgifter för sådana 
program. 

2. Förslagets beredning 

Styrelsens förslag till årsstämman rörande ESSP 2023 har utarbetats av ersättningsutskottet 
tillsammans med externa rådgivare, i enlighet med styrelsens riktlinjer och efter diskussioner 
med större aktieägare. Styrelsen har, efter rekommendation från ersättningsutskottet, 
beslutat att föreslå ESSP 2023 till årsstämman för beslut i enlighet med nedanstående förslag. 

3. Översikt av ESSP 2023 

3.1 ESSP 2023 föreslås rikta sig till nuvarande och framtida Anställda inom Fortnox-koncernen. 
Förutsatt en egen investering i aktier i Fortnox (”Sparaktier”), under en period om tolv (12) 
månader (”Sparperioden”), normalt sett genom månatligt sparande, ska de Anställda 
erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier i Fortnox, efter utgången av 
en treårig inlåsningsperiod från den tidpunkt då Sparaktier förvärvas för deltagarnas räkning 
(”Inlåsningsperioden”). Den maximala sparsumman kommer att bero på den Anställdas roll 
inom Fortnox-koncernen. Anställda kan erhålla tilldelning av aktier villkorat av fortsatt 
anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”). 
Tilldelning av Matchningsaktier i Fortnox kan dock inte ske under sådan period då handel med 
aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”Marknadsmissbruksförordningen”), 
eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. 
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3.2 En Anställds investering kommer att användas för att kvartalsvis under Sparperioden förvärva 
så många hela Sparaktier som kan förvärvas med den Anställdes vid förvärvstidpunkten 
ackumulerade investering.  

3.3 ESSP 2023 ska totalt omfatta högst 449 456 aktier i Fortnox, motsvarande cirka 0,07 procent 
av samtliga utgivna aktier i Fortnox.  

4. Överlåtelse av aktier under ESSP 2023 

4.1 För att kunna genomföra ESSP 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen 
övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt ESSP 2023. Styrelsen har kommit fram 
till att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att årsstämman som 
huvudalternativ beslutar om, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i 
Fortnox på Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i ESSP 2023. 
De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkterna B.–D. nedan. 

4.2 För den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna B.–D. nedan inte kan uppnås, föreslår 
styrelsen att Fortnox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 
E. nedan. 

5. Styrelsens förslag till beslut 

För att bibehålla största möjliga flexibilitet föreslår styrelsen därmed, i enlighet med 
ersättningsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar:  

(i) om ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2023) i enlighet med nedanstående villkor 
i punkten A.,  

(ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i Fortnox på Nasdaq 
Stockholm samt att förvärvade egna aktier får i) överlåtas vederlagsfritt till deltagare 
i ESSP 2023 och ESSP 2022, samt ii) överlåtas för att säkra därmed sammanhängande 
kostnader för sociala avgifter i enlighet med villkoren i punkterna B.–D. nedan; samt 

(iii) för den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna B.–D. nedan inte kan uppnås, 
att Fortnox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med villkoren i 
punkten E. nedan. 

A. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2023) 

a) ESSP 2023 riktar sig till Anställda inom Fortnox-koncernen, som beräknas bestå av 
cirka 764 anställda. 

b) ESSP 2023 innebär att Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering 
i aktier i Fortnox (Sparaktier) under Sparperioden, av Fortnox eller av annat bolag 
inom Fortnox-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla 
tilldelning av aktier i Fortnox. För varje Sparaktie kommer Anställda som deltar i 
ESSP 2023 ha möjlighet att, efter Inlåsningsperioden, erhålla tilldelning av en aktie i 
Fortnox (Matchningsaktie). 

c) Den högsta summa som varje Anställd som deltar i ESSP 2023 månatligen får 
investera, normalt sett genom månatligt sparande, har differentierats med hänsyn 
till position, ansvar och arbetsprestation inom koncernen och deltagarna har 
därmed delats in i fem olika kategorier: 
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Kategori A – Anställda  

Kategori B – Chefer och nyckelmedarbetare  

Kategori C – Medlemmar i koncernens ledning  

Kategori D – vice VD  

Kategori E – VD  

d) Den maximala summa som varje kategori ovan får investera under Sparperioden, 
liksom det maximala antalet deltagare i varje kategori framgår av tabellen nedan.  

 Maximal månatlig investering under 
Sparperioden (SEK) 

Kategori A – inte fler än 655 personer  1 500 

Kategori B – inte fler än 100 personer  4 000 

Kategori C – inte fler än 7 personer  15 000 

Kategori D – inte fler än 1 person  30 000 

Kategori E – inte fler än 1 person 50 000 

 

e) Anställda får endast delta i ESSP 2023 om de investerar motsvarande minst 500 
kronor månatligen under Sparperioden.  

f) En Anställds investering kommer att användas för att kvartalsvis under 
Sparperioden förvärva så många hela Sparaktier som kan förvärvas med den 
Anställdes vid förvärvstidpunkten ackumulerade investering.   

g) Förvärv av Sparaktier för den Anställdes räkning kommer att genomföras på Nasdaq 
Stockholm och överföras till den Anställdes depåkonto. 

h) En förutsättning för att den Anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchningsaktier 
är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är Anställd inom Fortnox-
koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den Anställde, under 
Inlåsningsperioden, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för ESSP 
2023. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod ska således 
inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av 
Matchningsaktier. 

i) Matchningsaktier kommer tilldelas efter Inlåsningsperioden vilken uppgår till tre år 
från tiden för förvärvet av Sparaktierna.  

j) Styrelsen eller styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att fastställa de närmare 
villkoren för ESSP 2023 inom ramen för de huvudsakliga villkoren för ESSP 2023 som 
beslutas av årsstämman. Styrelsen får i samband därmed göra nödvändiga 
anpassningar för att uppfylla särskilda lokala regler eller rådande marknadsvillkor 
utanför Sverige. 

k) Om det sker betydande förändringar i Fortnox-koncernen eller på marknaden som, 
enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av 
Matchningsaktier enligt ESSP 2023 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att 
besluta om en reducerad tilldelning av Matchningsaktier, eller att ingen tilldelning 
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av Matchningsaktier alls ska ske, för ESSP 2023 eller för deltagare i ESSP 2023 
verksamma inom en viss affärsenhet eller jurisdiktion. 

l) Deltagande i ESSP 2023 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de 
olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens 
bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 

m) Antalet Matchningsaktier omräknas till följd av eventuell fondemission, split, 
företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder på det sätt som 
styrelsen anser lämpligt för att erhålla ett tillfredsställande resultat. 

n) Tilldelning av Matchningsaktier i Fortnox kan inte ske under sådan period då handel 
med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Marknadsmissbruksförordningen eller 
annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. 

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq 
Stockholm  

I syfte att i) säkerställa leveranser av aktier till deltagare i ESSP 2023 och ESSP 2022, samt ii) 
säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter, enligt punkterna C.–D. nedan 
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av 
aktier i Fortnox på följande villkor.  

a) Förvärv av aktier i Fortnox får endast ske på Nasdaq Stockholm.  

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill 
årsstämman 2024. 

c) Högst 449 456 aktier i Fortnox får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier 
till deltagare i ESSP 2023 enligt punkterna C.–D. nedan.  

d) Högst 238 922 aktier i Fortnox får förvärvas för att säkerställa leverans av aktier till 
deltagare i ESSP 2022 i enlighet med de villkor som beslutades på den extra 
bolagsstämman den 21 oktober 2022, samt för att säkra därmed sammanhängande 
kostnader enligt punkt D. nedan.  

e) Totalt får således högst 688 378 aktier i Fortnox förvärvas med stöd av detta 
bemyndigande.  

f) Förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det 
på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet 
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.  

 

C.  Beslut om överlåtelser av förvärvade egna aktier till deltagare i ESSP 2023 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att överlåtelse av förvärvade egna aktier i 
Fortnox får ske på följande villkor. 

a) Högst 342 000 aktier i Fortnox får överlåtas till deltagare i ESSP 2023.  

b) Överlåtelse av aktier till deltagare i ESSP 2023 ska ske vederlagsfritt och genomföras 
vid den tidpunkt som anges i villkoren för ESSP 2023. 
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c) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier i Fortnox ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Fortnox-koncernen som deltar i 
ESSP 2023. Vidare ska dotterbolag till Fortnox, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier i Fortnox, varvid sådant 
dotterbolag ska vara skyldigt att, i enlighet med villkoren för ESSP 2023, omgående 
överlåta aktierna till sådana personer inom Fortnox-koncernen som deltar i ESSP 
2023.  

d) Antalet aktier i Fortnox som kan komma att överlåtas inom ramen för ESSP 2023 
omräknas till följd av eventuell fondemission, split, företrädesemission och/eller 
andra liknande bolagsåtgärder på det sätt som styrelsen anser lämpligt för att 
erhålla ett tillfredsställande resultat.  

Överlåtelse ska kunna ske av högst 342 000 aktier som förvärvats enligt punkten B. ovan. 
Sammanräknat med de antal aktier som kan överlåtas under punkten D. nedan kan totalt 
högst 449 456 aktier överlåtas inom ramen för ESSP 2023. 

D.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier för att säkra betalning av 
sociala avgifter 

I syfte att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala 
avgifter hänförliga till ESSP 2023 och ESSP 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 
att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier i Fortnox på följande villkor. 
 

a) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och 
lägsta säljkurs. 

 
b) Överlåtelse får ske med det antal aktier som erfordras för att Fortnox ska kunna 

säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2023 och ESSP 2022, 
dock högst 164 578 aktier, varav högst 107 456 aktier hänförliga till ESSP 2023 och 
högst 57 122 aktier hänförliga till ESSP 2022.  

 
c) Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat 

finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan 
överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen 
på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen 
finner lämplig. 

 
d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill 

årsstämman 2024.  
 

e) Antalet aktier som överlåts för att säkra kostnader hänförliga till ESSP 2023 och 
ESSP 2022 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, 
uppdelning och/eller sammanläggning av aktier, företrädesemissioner eller 
liknande händelser som påverkar antalet aktier i Fortnox. 

E.  Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part 

För den händelse erforderlig majoritet för punkterna B.–D. ovan ej uppnås, föreslår styrelsen 
att årsstämman beslutar om att den finansiella exponeringen avseende ESSP 2023 och ESSP 
2022 ska kunna säkras genom att Fortnox ingår aktieswapavtal med tredje part på 
marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta 
aktier i Fortnox till Anställda som deltar i ESSP 2023 och ESSP 2022. 
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6. Programmets omfattning, effekter på nyckeltal, utspädning och kostnader 

6.1 ESSP 2023 förväntas omfatta högst 449 456 aktier, vilket motsvarar cirka 0,07 procent av det 
totala antalet utestående aktier i Fortnox. Beviljade men ännu inte utnyttjade tilldelningsbara 
rätter till aktier inom ramen för tidigare långsiktiga incitaments- och aktiesparprogram uppgår 
till cirka 0,09 procent av det totala antalet utestående aktier i Fortnox. Bolagets incitaments- 
och aktiesparprogram påverkan på nyckeltal är endast marginell. Information om andra 
långsiktiga incitamentsprogram i Fortnox finns i Bolagets årsredovisning 2022, not 5, i Bolagets 
ersättningsrapport och på Bolagets hemsida: https://www.fortnox.se/om-
fortnox/bolagsstyrning/incitamentsprogram.  

6.2 ESSP 2023 kommer att resultera i att värdet av Matchningsaktierna redovisas som 
personalkostnader i resultaträkningen under Inlåsningsperioden i enlighet med IFRS 2 
Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen 
enligt UFR 7 under Inlåsningsperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas 
utifrån Bolagets aktiekursutveckling under Spar- och Inlåsningsperioden och tilldelningen av 
Matchningsaktier. Baserat på antagandet att (i) aktiekursvärdet vid förvärvstillfället är 55 
kronor, (ii) en maximal tilldelning av Matchningsaktier äger rum, (iii) personalomsättningen är 
noll procent per år samt, (iv) alla deltagare gör en investering upp till det maximala beloppet 
samt har kvar hela sitt innehav under programmets löptid, uppskattas den totala kostnaden 
uppgå till cirka 18,8 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Nettokostnaderna för utgående 
sociala avgifter, med antagande om (i) en aktiekurs om 55 kronor vid inköpstidpunkten av 
aktier för det hedgingarrangemang som beskrivs i D. ovan, och (ii) en kursuppgång under 
programmets löptid beräknas uppgå till maximalt cirka 5,9 miljoner kronor.  

6.3 Kostnaderna bör ses i förhållande till Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar, som 
för senast rapporterade tolvmånadersperioden fram till 31 december 2022 uppgick till 481 
miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Administrativa kostnader för ESSP 2023 har 
uppskattats till högst 1,5 miljoner kronor. Baserat på ovanstående antaganden uppgår 
kostnaderna för ESSP 2023, inklusive sociala avgifter, till cirka 5,5 procent av Bolagets totala 
kostnader för löner och ersättningar för senast rapporterade tolvmånadersperioden. De högst 
107 456 aktier som primärt kan överlåtas på Nasdaq Stockholm till täckande av sociala avgifter 
medför ingen utspädningseffekt på vinst per aktie, då dessa överlåts till rådande 
marknadspris. 

7. Villkor 

Stämmans beslut om ESSP 2023 enligt punkten A. ovan är villkorat av att stämman antingen 
beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna B.–D. ovan eller i enlighet med 
styrelsens förslag enligt punkten E. ovan. 

8. Majoritetsregler 

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A. ovan erfordrar en majoritet 
om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut i enlighet med 
styrelsens förslag enligt punkterna B.–D. ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För 
giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt E. ovan erfordras en majoritet om mer än 
hälften av de vid stämman avgivna rösterna. 
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9. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

Överlåtelser av aktier i Fortnox utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna ESSP 2023. 
Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Fortnox 
och aktieägarna att deltagarna i ESSP 2023 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Fortnox. 

 

_____________________ 
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