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1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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Vår revision av Coor
Service Management 
Holding AB (publ)  2017
Årsstämma 26 april 2018



PwC

Revisionens syfte och omfattning

• Granska, bedöma och uttala oss om Coors 
redovisning och förvaltning.

• Revision i två länder motsvarande 
merparten av Coors intäkter och tillgångar.

• Revisionen sker året runt och följer Coors 
struktur och organisation och innefattar 
flera verksamhetsbesök.

10

Magnus Brändström
Huvudansvarig

Andreas Skogh
Koncernsamordnare

Revisionsberättelse

Uttalande avseende
ersättning till ledning

Årsstämma

Löpande
granskning

Granskning 
Q3-bokslut

Planering

Rapport intern kontroll 
och Q3-bokslut



PwC

Revisorns oberoende

Utförda tjänster utöver 
grundrevision omfattar;
• Granskning av kvartalsrapport
• Lagstadgade granskningsuppdrag utöver 

den finansiella revisionen
• Rådgivning i samband med förvärv 

2017 MSEK

Revision och revisionsnära 
tjänster

6

Skatterådgivning 0

Övriga tjänster 2

Totalt arvode 8

11

”Revisionsföretaget och 
revisionsteamet är opartiska och 
självständiga i den omfattning som 
följer av tillämpliga regelverk och det 
har därmed inte förelegat något 
hinder för fullgörandet av 
revisionsuppdraget.”



PwC

Revisionens inriktning

Särskilt betydelsefulla områden för den 
finansiella rapporteringen:

• Rutiner och processer samt redovisning av 
intäkter

• Prövning av nedskrivningsbehov för 
goodwill och andra förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar

• Poster som påverkas av ledningens 
bedömningar, främst värdering av 
uppskjuten skatt

Andra områden:

• Ersättning till ledningen

• Ansvarsfrihet

• Utdelning

• Lagstadgad bolagsstyrningsrapport

• Lagstadgad hållbarhetsrapport
12



PwC 13

Revisionens slutsatser 

Vi tillstyrker att årsstämman;

• disponerar vinsten enligt 
styrelsens förslag

• beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse och VD

Vi tillstyrker att årsstämman;

• fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen
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Anförande av VD
Mikael Stöhr

26 april
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• Detta är Coor
• 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
• Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
• Coor skapar långsiktigt värde



Coor är marknadsledande inom IFM i Norden
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• Marknadsledande i norden inom IFM 

• Skräddarsytt kunderbjudande -

• Arbetsplatsservice, fastighetsservice
och strategiska rådgivningstjänster 

• Egenleverans och underleverantörer

• Hållbar verksamhet som skapar långsiktigt värde

59%

24%

10%
7%

Sverige Norge Danmark Finland

OMSÄTTNING PER LAND

OMSÄTTNING PER 
KONTRAKTSTYP

7 722
TOTAL

MSEK

7 722

6 695

468
MSEK Net sales MSEK EBITA

FTEs

NETTOOMSÄTTNING VINST

ANSTÄLLDA

+29%
TSR

7 722
TOTAL

MSEK

Not: Alla siffror är helår 2017

69%

31%

IFM Singel services



63%

Värdeadderande strategiska rådgivningstjänster och det 
bredaste utbudet på den nordiska marknaden

| 18

ARBETSPLATSSERVICE 

STRATEGISKA 
RÅDGIVNINGS-

TJÄNSTER

37%

FASTIGHETSSERVICE 



Styrkan i IFM –

| 19

Coor SmartMeetings™

Coor SmartMove™

Coor SmartArchive™

Coor SmartID™

Coor SmartDisplays™

Coor SmartUtilization™

Coor SmartFlow™

Coor SmartResponse™

Coor SmartDrone™
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Styrkan i IFM - Kundexempel ABB

• En servicepartner för FM-leveranser och innovation
• Standardiserade servicenivåer
• Kostnadseffektivitet över tid med fokus på HSEQ

ABB LÖSNING –2

• ~1 000 000 m2 byggnader
• ~20 000 serviceanvändare (ABB-anställda)
• > 25 olika tjänster på 26 siter; de flesta anläggningar är 

en kombination av produktions- och kontorslokaler

ETT AV DE STÖRSTA IFM-KONTRAKTEN I NORDEN3

Gothenburg x 2

• Splittrad uppdelning av service- och leveransmodeller med 
stor ojämnhet i servicenivå för olika anläggningar och länder

• Hundratalet olika leverantörer i sex länder
• Behov av effektivisering

ABB UTMANING1

Piteå

Storvik

Ludvika

Västerås x 4
Kista x2

Nyköping

Figeholm

Malmö

Alingsås

Small site

Large site

Oslo

NORWAY
4 sites

SWEDEN
15 sites FINLAND

4 sites

ESTONIA
1 site

LATVIA
1 site

LITHUANIA
1 site

Skien

Asker

Bergen

Tallin

Riga

Vilinius

PorvooPitäjänmäki

Vousaari

Vaasa
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Coor har funnits i 20 år på den nordiska FM-marknaden

1998

20
01

20
02

20
04

Gävleborg
County 
Council

Expansion 
to Denmark

Expansion 
to Finland

Expansion 
to Norway

Start-up 
in Sweden

2018

Utvalda 
kunder

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.plantdesigner.nu/sandvik_cyan.jpg&imgrefurl=http://www.plantdesigner.nu/&usg=__2JgjyBpK3x176pG3SRV6efUY2UU=&h=177&w=485&sz=59&hl=da&start=1&zoom=1&tbnid=oSNOG-_l-iL7_M:&tbnh=47&tbnw=129&prev=/images?q=sandvik&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4GGLJ_daSE298SE298&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T4CpS2gHsow9QM&tbnid=X7rrBuR4x6iWbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturalgaseurope.com/statoil-to-intensify-arctic-gas-exploration-3927&ei=YeloU8TuJYbTPKuWgLgO&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNEU0_SwUKAoubDVnEzvyDNAi80uGg&ust=1399470798318455
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http://www.ey.com/DK/DA/Home
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Coors kundvärde blir aktieägarvärde
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Marknads-
ledande

Hög kassa-
generering

Tydlig 
strategisk 
riktning

 Den ledande IFM-leverantören i Norden
 Stark underliggande marknadstillväxt
 Unik position i Norden

 ~100% kassagenerering (2012-2017)
 Negativt rörelsekapital
 God bas för framtida utdelningar

 Växa i Norden
 Växa både inom IFM och FM
 Decentraliserad affärsmodell

4-5%
Årlig organisk tillväxt över en 

affärscykel

~5.5%
Justerad EBITA marginal

<3.0x
Nettoskuldsättning / 

justerad EBITDA R12

~50% 
Målet är att dela ut omkring 50 procent
av bolagets justerade nettoresultat för

perioden (före av- och nedskrivningar av
immateriella tillgångar) till aktieägarna.

>90% 
(Justerad EBITDA – CAPEX 
– ΔWC) / justerad EBITDA

… will lead us to delivering on the targets

Utdelningspolicy

Kapitalstruktur

Kassagenererering

EBITA marginal

Organisk tillväxt
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2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
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2017 2015 LÅNGSIKTIGA MÅL2016

 Organisk tillväxt
‒ Nya och utökade kontrakt om totalt MSEK 565
‒ Starka rörliga projektvolymer

6%
Organisk tillväxt

10%
Organisk tillväxt

4-5%
Organisk tillväxt

3%
Organisk tillväxt

6,1%
EBITA-marginal

5,0%
EBITA-marginal

~5.5%
EBITA-marginal

 Lönsamhetsförbättring
‒ Ständiga effektiviseringar i hela koncernen
‒ Starka rörliga projektvolymer

5,8%
EBITA-marginal

103%
Kassagenerering

104%
Kassagenerering

>90%
(Justerad EBITDA – CAPEX 
– ΔWC) / Justerad EBITDA 

 Stark kassagenerering 
‒ Minskat rörelsekapital med MSEK 89
‒ Stabilt kassaflöde strategisk prioritet för Coor

93%
Kassagenerering

1,4x
ggr leverage

2,2x
ggr leverage

<3.0x
Nettoskuld / Justerad EBITDA 

rullande 12 månader

1,7x
ggr leverage

 Stabil balansräkning
‒ Soliditet 40%
‒ Bra bas för stabila utdelningar
‒ God grund för framtida M&A
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• Detta är Coor
• 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
• Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
• Coor skapar långsiktigt värde



Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
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 Tillväxt
‒ Nya och utökade kontrakt från 2017 ger effekt
‒ Projektvolymer i befintliga kontrakt
‒ Förvärv i Danmark och Norge genomförda under kvartalet

Q1 2018 LÅNGSIKTIGA MÅL

10%
Organisk tillväxt

4-5%
Organisk tillväxt över en cykel

5,4%
EBITA-marginal

~5.5%
Justerad EBITA-marginal

 Lönsamhet
‒ Rörelsemarginal påverkas av uppstart av nya och 

omförhandlade kontrakt samt en ovanligt snörik vinter

80%
rullande 12 månader

>90% 
(Justerad EBITDA – CAPEX 
– ΔWC) / Justerad EBITDA

 Kassaflöde
‒ Starkt underliggande kassaflöde
‒ Kvartalets kassaflöde påverkas negativt av påskhelgen

Generellt sett upplever vi ett stort intresse och 
god efterfrågan på marknaden och ser 
intressanta affärsmöjligheter i hela Norden.

”
”

 Goda utsikter på marknaden

LTM

7%
Organisk tillväxt

5,8%
EBITA-marginal

80%
rullande 12 månader
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• Detta är Coor
• 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
• Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
• Coor skapar långsiktigt värde



Coor har synkroniserat sitt hållbarhetsarbetet med FNs 
globala mål
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Coor har uttalat långsiktiga CR-ambitioner
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Stabil finansiell
utveckling

Hög
kundnöjdhet

Engagerade
och motiverade

medarbetare

Inga olyckor 
eller

långtids-
sjukskrivningar

Lika
möjligheter

En fossilfri
verksamhet

FINANSIELL 
RESULTAT-

UTVECKLING KUNDRELATIONER
MEDARBETAR-
ENGAGEMANG

HÄLSA & 
SÄKERHET MÅNGFALD

ENERGI &
UTSLÄPP

Ansvarsfull
konsumtion

FÖRNYBAR &
EFFEKTIV

NÖJD KUND INDEX

50

67

2013 2017

63

MOTIVERAD MEDARBETAR INDEX

60
73

2013 2017

66

REDUCERING AV CO2 INDEX

2013 2017

-30%
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1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning 

därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.



Redogörelse för styrelsens arbete
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• Styrelsen har sammanträtt tio gånger - närvaron har varit god

• Tillkommande styrelseledamöter
‒ Linus Johansson (A)

• Styrelseledamöter som avträtt
‒ Göran Karlsson (A)

• Styrelsesuppleanter som avträtt
‒ Robert Halén (A)

• Utvärdering av styrelsen genomfördes av det externa konsultbolaget Michaël Berglund 
under juni-september 2017

STYRELSENS ARBETE

Note: (A) = Arbetstagarrepresentant



Redogörelse för styrelsens arbete – Årskalender 2017
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Styrelsen

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

• Genomgång av revisorernas granskning.
• Godkännande av bolagsstyrningsrapport.
• Beslut om förslag på vinstdisposition.
• Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning 

till ledande befattningshavare.
• Styrelsens utvärdering av koncernchef.
• Beslut om ersättning och andra villkor till 

koncernchef.
• Godkännande av bokslutskommuniké.
• Förberedelser för bolagsstämma.

• Bokslutskommuniké.
• Bolagsstyrningsrapport.
• Rapport från externrevisor.
• Externrevisorns oberoende.

• Utvärdering av ersättningsutskottet.
• Beslut avseende ersättning till 

ledande befattningshavare 
exklusive koncernchef.

• Förslag till ersättning och andra 
villkor avseende koncernchef.

• Godkännande av 
årsredovisningen.

• Förberedelser inför 
bolagsstämman.

• Q1-rapport.
• Revisionsplan och arvode för 

externrevisorer.
• Utvärdering av externrevisionen.
• Översyn av Treasurypolicyn.

• Godkännande av Q1-rapport.
• Bolagsstämma.
• Konstituerande styrelsemöte.

• Godkännande av Q2-rapport.

• Q2-rapport.

• Godkännande av strategi.

• Genomgång av ärenden från 
revisionsutskott och rapport från revisorer.

• Godkännande av Q3-rapport.
• Genomgång av riskhantering.

• Q3-rapport.
• Genomgång av 

finansfunktionen.
• Rapport från 

externrevisor.

• Utvärdering, uppföljning och plan 
avseende internkontroll.

• Utkast till bolagsstyrningsrapport.
• Frågor kring årsbokslut.
• Utvärdering och beslut om 

internrevisionsfunktion.

• Principer för ersättning till 
ledande befattningshavare.

• Successionsplanering för 
ledande befattningshavare.

• Godkännande 
av budget och 
affärsplan.

Februari April

Mars

Juli

Oktober

December

September

Februari April

MarsFebruari

Juli Oktober December

December

• Genomgång och god-
kännande av nyckelpolicyer.

• Styrelsens självutvärdering.

Augusti



Redogörelse för arbetet inom ersättningsutskottet
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• Ersättningsutskottet har följande ledamöter:
‒ Mats Granryd (ordförande)
‒ Monica Lindstedt
‒ Kristina Schauman

• Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger och därutöver haft ett antal 
telefonavstämningar

• Beredning av förslaget till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare

• Beredning av förslaget till LTIP-program

• Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna för ledande 
befattningshavare

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM ERSÄTTNINGSUTSKOTTET



Bonusutfall för koncernledningen
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Redogörelse för arbetet inom projektutskottet
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• Projektutskottet har följande ledamöter:
‒ Mats Granryd (ordförande)
‒ Anders Ehrling
‒ Mats Jönsson 

• Projektutskottet har sammanträtt två gånger 

• Nya större affärer och omförhandlingar

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM PROJEKTUTSKOTTET



Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet
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• Revisionsutskottet har haft följande ledamöter:
‒ Kristina Schauman (Ordförande)
‒ Mats Granryd
‒ Heidi Skaaret

• Utskottet har sammanträtt vid fem tillfällen sedan förra årsstämman. 

• Vid utskottets möten har bolagets revisorer och bolagets CFO deltagit som adjungerade.



Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet
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• Viktiga frågeställningar under året:

‒ Delårsrapporter och Årsredovisning/Bolagsstyrningsrapport
‒ Uppföljning av riskhantering och internkontroll
‒ Årsbokslutsfrågor
‒ Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion

• Samarbetet med bolagets revisorer
‒ Revisionsplan och revisionsarvode
‒ Uppföljning av köp av andra tjänster än revision

• Beredning av revisorsval



Årets möten i revisionsutskottet

| 39

• Maj 2017
‒ Genomgång av första kvartalsbokslutet. Genomgång av extern revisionsplan fram 

till nästa årsstämma. Översyn av bolagets finansiella policy. 

• Juli 2017

‒ Genomgång av andra kvartalsbokslutet. 

• Oktober 2017
‒ Genomgång av revisorernas översiktliga granskning av tredje 

kvartalsbokslutet. Genomgång av bolagets ekonomifunktion. 

• December 2017

‒ Rapportering av revisorernas granskning av den interna kontrollen. Uppföljning av 
bolagets riskhanteringsprocess och frågor inför årsbokslut och årsredovisning. 
Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion. Beredning av revisorsval.

• Februari 2018
‒ Genomgång av revisorernas granskning av årsbokslutet. Beredning av 

bolagsstyrningsrapport.
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1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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Riktas till:
- Samtliga nuvarande och framtida medlemmar av Executive Management Team (EMT) och
Top Management Team (TMT)

- För närvarande totalt 60 anställda

Programmet i korthet:
- Krav på egen investering

• Prestationsaktier (EMT och TMT)
• Köpoptioner (EMT)

Prestationsaktier:
- Kräver investering i Coor-aktier som allokeras till LTIP 2018
- Tilldelning av prestationsaktierätter för varje allokerad aktie
- Intjänandeperiod om tre år
- Tilldelning av prestationsaktier beroende på i vilken utsträckning prestationsvillkor uppnås

Prestationsvillkor:
- Kundnöjhetsindex
- Ackumulerad justerad EBITA-utveckling
- Coor-aktiens relativa totalavkastning
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Köpoptioner:
- VD och övriga medlemmar av EMT erbjuds att förvärva köpoptioner till marknadspris 
- Högst 10 gånger antalet Coor-aktier som allokerats till LTIP 2018

Syfte:
- Öka och stärka möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner
- Skapa ett personligt långsiktigt ägande

Kostnader för programmet:
- Beräknas uppgå till 11,2 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter)
- Medför ingen utspädning

Säkringsåtgärder:
1. Förvärv av egna aktier som senare överlåts till deltagarna, eller
2. Aktieswapavtal med tredje part

Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (2/2)



Agenda

|  51

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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1. Öppnande av stämman.
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3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
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a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen. 
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i 

anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 
19. Stämmans avslutande.
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