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WeRltb Builder
Du har bett mig att teckna ned bakgrunden till incentiveprogrammet "Wealth
Builder 1998-99" (WB), hur programmet beslutades, vad som gäller förbeslu -

fattAD de vid tillämpningen av programmet samt att ge synpunkter på några sirskilda tillämpningsfrågor.

Ba,igrund och hur WB beslutades

WB infbrdes 1998 som ett riktad incentivesystem tillledande medarbetarna i

Skandias internationella fond~rsäkri.ngsverksamhet. Programmet infurdes vid

sidan av det generella koncernövergripande incentiveprogrammet "Share Tracker
1997-99" (SI),

!Om

gällde fOr ledande befattningshavare i hela koncernen. Både

ST och WB var i någon mån provisoriska program, i avvaktan på att koncernens
verksamhet renodlades tilllångsiktigt sparande och att det juridi3kt skulle bli
möjligt att iniöra ett stock option program skulle föreligga.

Ett stock option program infOrdes med verkan från den l 5 maj 2000. I avvaktan
härpå fOrläJJgdes både ST o ch WB i slutet av januari 2000 for tiden 1 januari-15

maj 2000.
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WB föregicks av lAngvariga och ingående diskussioner blde i det dåvannde styrelseutskottet AFS interimsstyrelse och i Sicandlas huvudstyrelse. I AFS interimsstyrelse behand1ades WB den 11 februari 1998 (§ 5), den 21 april1998 (§ 9) och
den 7 september 1998 (§ 2). l Slamdias styrelse behandlades WB den 27 april 98. §
6.

Vid behandlingen i AFS interimsstyrelse och Sk.anctias styrelse slogs bl. a. Rlljande
fast:
• Högst en procent av AFS :s årliga värdetillvlxt skall tillkomma de som skall
omfattas av WB.
• WB skall vara maximerad till300 MSEK för 1998 och 1999.

• Den årliga värdeberäkningen skall revideras av moderbolagets revisorer. En
ersättningskommitte - som inte skall innehålla några personer som deltar i WB -

skall avgöra hur reglerna R.r WB skall tillämpas och tollcas.
• WB skall fonderas med Skandiaaktier.
Plan rules fur WB beslutades slutligt i november 1.998. Programmet skulle således
ha en livstid pi dcygt ett år.
Vid förlängning av WB och ST i böljan av 2000 beslutades att R.rl.angningen skulle
ske pA. nmutatis mutB.lldis oR.rändrade villkor".

Beslut om tillämnningen av WB

Av P.unkt 13 i plan roles for WB framgår att beslut om tillä.rnpningen av WB fattas
av Skandias styrelse eller av det organ til1 vilket styrelsen de1egerat beslutsfattan-

det. styrelsen har delegerat beslutsfattandet till styrelsen ersättningskomm.itte.
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Detta innebär att om det föreligger .tlera tillampningsaltemativ så ar det styrel:sem
ersättningskommitte som beslutar vilket som skall gälla.

Ev. kvarstående tvister avgör5 genom skiljedom i Stoclcholm enligt svensk rätt.

N!ifa särsldlda frågQI
Några utgångspunkter

I Appendix l till Plan Rules ges "Guidelines for the calculatio.n of an Appraisal
Value for Skandia AFS and the number of Appraisal Value Units Outsta.nding".

Ändrack antaganden
Under WB:s löptid har vissa antaganden i redovisningen för fbncift'lrsäkri.ngsverk·
samheten justerats. N är det gäller frågan om dessa justeringar skall påverka varderingen av. WB kan bl. a. folja.nde sägas.

Någon skyldigbet att justera vArderingen av WB med anledning av ändrade antaganden i redovisningen föreligger inte enligt Plan Rules. Skandias styrelse kan
enligt vad som framg!tt, om man så önskar och finner rimtigt, göra justeringar,

men någon skyldighet härtill föreligger inte.

[Eftersom antalet endetar i WB sattes mot bakgrund och med beaktande av de antaganden som gällde då WB lanserades, borde antalet andelar i WB räknas om, for
det fallatt antagandenajusteras (detta antyds ock:si i rubriken till Appendix som
enligt ovan anger att guidlines gäller både for värderingen av WB och antalet andelar i prOgr8.II1Inet.]
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Vad som nu sagts indikeras också i Appendix där det slgs: "lfit is considered that

the valuation is not on a consistent basis with previous valuations, independent
advice w1JJ be sought to recommended appropriate a.djustmcnts to the valuation."

Sädant independent advicc kan styrelsen ta in från exempelvis Skandias revisorer.
Vid bedömningen bör också. beaktas att WB var en .,provisoriskt" program under

en kort Overgångstid och att det därf"or Rlrutsatt'es att de antaganden som lades till
grund for programmet inte skulle justeras under den korta löptiden.

Vilka enheter .skall ingå i värderingen

I Appendix .l anges genom en detaljerad uppelikning vilka AFSwbotag som skall

beaktas vid beräkningen WB_Att inte alla AFS-bolag skall iogl är uppenbart,
eftersom tekniken med en detaljerad uppräkning av vissa bolag valts.
JMB kommentar. Skandia Vita (ltaly) finns inte med i uppräkningen. men
daremot anges hur vårdet på New Business skall beräknas för Skandia

Vita. Detta är något motsagelsefullt. - .

Skandias styrelse lägga till eller dra ifrån bolag från den detaljerade uppräkninge~
men någon skyldighet att göra detta finns inte.

Taket på 300 MSEK i samband medjtJrlängningen
Som framgAtt var det av stor vikt både för AFS:s interimsstyrelse och Skandias
styrelse att den totala ersättningen under WB skulle maximeras till 300 MSEK fö

1998 och ) 999. Detta var mycket viktigt och underströks av Skandias styrelse d!
WB beslutades. Att progranunet for 1998 och 1999 är begränsat till 300 MSEK

framg!r också uttryckligen av Plan Rules punkt 4.
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D! programmet förlängdes i böljan av 2000 sades endast att detta skedde på
"mutatis mutandis oförändrade villkor". Att ett tak skulle tilllinpas också för förlängningsperioden t1r dirmed anses klart. Med den valda skrivningen ligger det
närmast till hands att taket skall vara ofbrändrat relativt sett. Taket pl300 MSEK
for två år får därfor proportioneras ut på för1ängningstiden, vilk~t ger en tak ft)r
deMa på 56.25 MSEK (300/24 x 4,5).

Good and bad leavers

