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Sveriges statsminister meddelade häromdagen att regeringen skall tillsätta en
Etik- och förtroendekommission - en kommission som skall föreslå åtgärder för
att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet. Enligt regeringen har flera
faktorer under senare tid lett till en förtroendekris, som är till skada inte bara för
näringslivet självt utan också för de många människor som direkt eller indirekt,
t.ex. genom sitt pensionssparande, är beroende av utvecklingen på aktiemarkna-
den.

Man frågar sig vad det är för faktorer som så allvarligt skadat näringslivets
anseende att statsministern själv tar till orda och tillkallar en kommission? Jag
tror att ni anar svaret. Det handlar bl.a. om frikostiga optionsprogram för företags-
ledare - optionsprogram som upplevs ha utfallit med mångmiljonbelopp vid en
tidpunkt då många storföretag brottas med allvarliga lönsamhetsproblem och
aktiemarknaden befinner sig i sin djupaste svacka sedan 1930-talet.

Från svenska utgångspunkter är det med andra ord ett högaktuellt tema som
arrangörerna valt för just den här sessionen på juristmötet och jag tror mig veta att
temat inte är mindre aktuellt i de övriga nordiska länderna, eller för den delen i
andra länder i västvärlden. Runtom i Europa och i Förenta staterna debatteras i
dag optionsprogram för företagsledare.

Debatten om optionsprogram är inte i första hand en juridisk debatt. Den
kretsar emellertid kring ett antal frågeställningar, som i viss utsträckning har
rättsliga implikationer. Jag har tillsammans med Anne Rutberg behandlat några av
dessa frågeställningar i föreliggande referat. Referatet redogör för svensk rätt, där
rättskällorna i detta sammanhang utgörs av dels lagstiftning, dels den självregle-
ring på aktiemarknaden som utvecklats genom Aktiemarknadsnämnden - ett
organ som föddes ur en likartad debatt för femton år sedan och vars uppgift sedan
dess varit att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.
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Den civilrättsliga delen av referatet behandlar tre frågeställningar:

1) Vilket bolagsorgan skall besluta om införandet av optionsprogram?
2) Vilka gränser skall gälla för utspädning av aktieägarintresset i samband med

införandet av optionsprogram?
3) Vilka kategorier av befattningshavare skall kunna omfattas av optionsprogram?

Jag skall i tur och ordning behandla frågorna, men först måste jag göra en
terminologisk utvikning. I referatet skiljer vi mellan fyra typer av optionspro-
gram:

För det första behandlas program baserade på teckningsoptionen Karakteris-
tiskt för dessa optionsprogram är att arbetsgivarbolaget emitterar optioner som
ger dem som omfattas av programmet rätt att vid en framtida tidpunkt teckna
aktier till en i förväg bestämd kurs.

Den andra typen av program som vi behandlar är baserade på syntetiska
optioner. Sådana optioner ger inte någon rätt att förvärva aktier i det utfärdande
bolaget. De ger i stället rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett kontant belopp
motsvarande skillnaden mellan börskursen för den underliggande aktien och det i
optionsavtalet angivna lösenpriset.

Den tredje typen är program baserade på köpoptioner, dvs. optioner som ger
innehavaren rätt att vid en framtida tidpunkt köpa aktier i bolaget till ett i förväg
bestämt pris. Köpoptionerna kan utfärdas av en fristående part men också av
arbetsgivarbolaget självt.

Den fjärde och sista kategorin av optionsprogram som förekommer i referatet
är personaloptioner. Personaloptioner är ett svenskt skatterättsligt begrepp, som
betecknar en av arbetsgivarbolaget tilldelad rättighet till en anställd att i framti-
den, från bolaget eller någon som bolaget anvisar, förvärva aktier eller något
annat värdepapper i bolaget till ett visst på förhand bestämt pris.

Vilket bolagsorgan skall besluta om införandet av optionsprogram?

Vilket bolagsorgan är det som skall besluta om införandet av optionsprogram för
t.ex. bolagets verkställande direktör eller bolagsledningen i övrigt? Är det en
fråga för styrelsen att besluta eller är det en bolagsstämmofråga och om det är en
bolagsstämmofråga, med vilken majoritet skall beslutet fattas?

Den svenska aktiebolagslagens utgångspunkt är att bolagets styrelse bestäm-
mer verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor och att verkstäl-
lande direktören i sin tur i princip bestämmer motsvarande villkor för underställ-
da befattningshavare. Principiellt sett gäller detta även om lönen i fråga skall vara
relaterad till bolagets resultat eller aktiekursens utveckling.

Skall emellertid ersättningen ha formen av optioner gör sig särskilda aspekter
gällande, vilka i sin tur kan kräva en annan beslutsordning.
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Om verkställande direktören, företagsledningen eller anställda i övrigt skall
erbjudas att förvärva teckningsoptioner i bolaget, följer av aktiebolagslagen att
beslutet att emittera sådana optioner som utgångspunkt skall fattas av bolagsstäm-
man, låt vara att styrelsen även kan göra detta med stöd av bemyndigande.
Aktieägarna har företrädesrätt att förvärva optionerna, men företrädesrätten kan
med kvalificerad majoritet (två tredjedelar) åsidosättas.

Är aktiebolagslagens regler om beslut tillräckliga för att tillvarata aktieägarnas
intressen vid beslut om riktade emissioner till exempelvis bolagets ledning? I
Sverige ställdes den frågan på sin spets i mitten av 1980-talet med anledning av
vad som kom att kallas Leo-affaren.

Börsbolaget Sonesson hade ett helägt dotterföretag, Leo, som inom en nära
framtid skulle "knoppas av" och börsnoteras. Inför denna avknoppning genom-
fördes i Leo bl.a. en emission av aktier till ledande befattningshavare i bolaget och
dess moderbolag. När transaktionerna genom massmedias försorg hösten 1985
kom till allmänhetens kännedom blev reaktionen mycket stark. Enligt kritikerna
hade emissionen skett på alltför förmånliga villkor till personer som själva haft
möjlighet att påverka villkorens utformning.

Debatten fick till slut en sådan omfattning att regeringen beslutade att tillkalla
en kommission med uppdraget att granska Leo-affaren och föreslå lagstiftnings-
åtgärder. Resultatet av kommissionens arbete blev att vi i Sverige ett år senare
införde en särskild lag ("Leo-lagen") för att förstärka aktieägarskyddet vid vissa
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag.

Leo-lagen, som såvitt jag vet är unik i sitt slag, innebär i all korthet att beslut
om alla emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i ett aktiemark-
nadsbolag, vilka riktas till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra
anställda i bolaget eller i ett annat företag inom samma koncern, skall fattas av
aktieägarna på bolagsstämman (inga bemyndiganden tillåts) och att stämmans
beslut skall fattas med en särskilt kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Lagen innehåller
också vissa regler om informering av aktieägarna, men den innehåller inte några
materiella regler och riktlinjer om optionsprogrammens utformning - det över-
lämnade statsmakten uttryckligen till självregleringen i näringslivet, dvs. till
Aktiemarknadsnämnden som föddes ur den här affären.

Leo-lagen är i dag kärnan i de svenska reglerna rörande beslut om införande av
optionsprogram baserade på teckningsoptioner. Alla sådana program skall beslu-
tas i enlighet med Leo-lagens regler. Det är en ordning som ibland kritiserats som
sträng, men i ljuset av den senaste tidens debatt synes den nog för de flesta väl
motiverad.

Hur är det då med optionsprogram baserade på syntetiska optioner? Karakte-
ristiskt för sådana optioner är, som jag tidigare påpekat, att de inte berättigar till
förvärv av aktier eller andra instrument i bolaget utan till ett kontant belopp
motsvarande skillnaden mellan börskursen för den underliggande aktien och det i



400 Sektionsmöte

optionsavtalet angivna lösenpriset. Beslut om program baserade på syntetiska
optioner kan därför, från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter, fattas av styrelsen.
Detsamma gäller i princip personaloptioner.

Enligt Aktiemarknadsnämnden står det ovan sagda i normala fall inte heller i
strid med god sed på aktiemarknaden. Beslut om utfärdande av syntetiska optio-
ner eller personaloptioner kan som utgångspunkt fattas av styrelsen. Styrelsen är
då garant för att programmet - i fråga om t.ex. kostnader och tilldelning - är
utformat på ett sätt som ligger i aktieägarnas intresse.

Skulle emellertid ett optionsprogram baserat på syntetiska optioner eller perso-
naloptioner vara mycket stort och kan programmet förväntas få väsentlig betydel-
se för bolaget, t.ex. genom kostnadernas inverkan på bolagets resultat, kan det
enligt Aktiemarknadsnämnden vara lämpligt att även den typen av program
underställs bolagsstämman för godkännande.

Köpoptionsprogram är däremot annorlunda. Om en verkställande direktör eller
någon annan befattningshavare i ett aktiebolag på eget initiativ förvärvar köpoptio-
ner i det egna bolaget från en tredje part, t.ex. ett värdepappersinstitut, är detta ett
privat beslut. Det reser överhuvudtaget inga frågor om beslutsfattande i bolaget.

Nu kan det emellertid vara så att arbetsgivarbolaget medverkar till att options-
programmet kommer till stånd, t.ex. genom att ta initiativ till, bidra till finansie-
ringen av eller administrera programmet. Då, menar Aktiemarknadsnämnden,
kräver god sed på aktiemarknaden att styrelsen beslutar om en sådan medverkan.

Vilka gränser skall gälla för utspädning av aktieägarintresset i
samband med införandet av optionsprogram?

Optionsprogram baserade på teckningsoptioner medför regelmässigt en utspäd-
ning av befintliga aktieägares intressen i bolaget. Från olika håll framförs ibland
en uppfattning om att denna utspädning inte bör tillåtas överstiga en viss scha-
blonmässigt fastslagen nivå. Aktiespararnas Riksförbund driver exempelvis sedan
länge en linje som innebär att utspädningen inte bör överstiga fem procent.

Erfarenheten visar emellertid att frågan om hur stor utspädning som är accep-
tabel inte lämpar sig för en schablonmässig reglering. Därtill är verkligheten
alltför mångfacetterad. Hur stor utspädning som kan accepteras är en fråga som
aktieägarna själva i varje enskilt fall måste ta ställning till och ansvar för. Aktie-
marknadsnämnden uppställer därför, från sina utgångspunkter, inte någon övre
gräns för utspädningseffekten i samband med teckningsoptionsprogram.

Optionsprogram baserade på syntetiska optioner kontantavräknas och kan
därför definitionsmässigt inte i sig leda till någon utspädning. Utspädningseffek-
ter kan emellertid uppkomma beroende på den metod som används för att säker-
ställa programmet. Vidare kan kontantavräkningen av optionerna medföra bety-
dande kostnader för bolaget och i den meningen momentant späda ut aktieägarnas
andel i bolagets resultat.
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Det är därför enligt Aktiemarknadsnämnden angeläget att aktieägarna får
information om hur stora kostnader programmet kan komma att medföra vid olika
antaganden om aktiens framtida kursutveckling, liksom om arrangemang som
bolaget kan ha vidtagit for att begränsa sin risk.

Program baserade på köpoptioner kan i detta sammanhang lämnas därhän
eftersom de inte leder till någon utspädning.

Vilka kategorier av befattningshavare skall kunna omfattas av
optionsprogram?

Den offentliga debatten om optionsprogram handlar i stor utsträckning om vilka
personalkategorier som skall omfattas av optionsprogram och om tilldelningens
storlek. Från juridiska utgångspunkter har dessa frågor begränsat intresse. Huru-
vida ett optionsprogram skall omfatta endast verkställande direktören eller även
chefer på lägre nivå är möjligen en fråga om företagsekonomi och beteendeveten-
skap, men inte om juridik. Delvis annorlunda förhåller det sig emellertid med
frågan ifall styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget, skall kunna
tilldelas optioner.

Den svenska aktiebolagslagen innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse
om hur styrelsens arvode skall fastställas. Av kompetensfördelningen mellan
bolagsstämman och styrelsen anses emellertid följa att styrelsens arvode skall
beslutas av bolagsstämman. Lagen hindrar inte att styrelsearvodet helt eller delvis
görs beroende av exempelvis aktiekursens utveckling. Från aktiebolagsrättsliga
utgångspunkter kan därför inga invändningar göras mot att bolagsstämman låter
styrelsearvodet helt eller delvis utgöras av t.ex. teckningsoptioner, under förut-
sättning att beredningen av ett sådant program inte skett under medverkan av
någon styrelseledamot eller av bolagsledningen och att det inte heller är styrelsen
som lägger fram förslaget för bolagsstämman. Aktiemarknadsnämnden har inte
funnit något att invända mot teckningsoptionsprogram som är skräddarsydda för
styrelseledamöter.

En helt annan fråga är om styrelseledamöter kan delta i program för personalen
i övrigt. Ett teckningsoptionsprogram avsett för verkställande direktören, före-
tagsledningen i övrigt eller de anställda i allmänhet utgör en så viktig fråga för
bolaget att styrelsen i praktiken måste delta i dess beredning och ta ansvar för
programmet. Styrelsen fungerar då som garant gentemot bolagsstämman för att
värderingen av instrumenten är gjord på ett godtagbart sätt, att eventuella subven-
tioner redovisas öppet och att villkoren i övrigt är rimliga. Styrelsens ledamöter är
därför sannolikt redan enligt aktiebolagslagen på grund av jäv förhindrade att
delta i beredningen av ett förslag till bolagsstämman om ett teckningsoptionspro-
gram för personalen, om styrelseledamöterna också själva skulle omfattas av
programmet. Detsamma gäller säkert syntetoptionsprogram.

Annorlunda förhåller det sig med styrelseledamöters deltagande i program
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baserade på köpoptioner utställda av exempelvis ett värdepappersinstitut. Aktie-
marknadsnämnden har inte ansett det föreligga några principiella hinder mot att
ett aktiemarknadsbolag medverkar till att någon utomstående ställer ut köpoptio-
ner till styrelsens ledamöter. Med hänsyn till den risk som kan föreligga för
obehörig påverkan i förhållande till optionsutfärdaren bör emellertid enligt Aktie-
marknadsnämnden aktieägarna ges möjlighet att ta ställning till det lämpliga i ett
sådant arrangemang genom behandling på bolagsstämma.

Den känsligaste frågan i optionsdebatten är hur stor tilldelningen till enskilda
befattningshavare skall vara och hur villkoren för optionernas utnyttjande skall
bestämmas. Aktiemarknadsnämnden har under årens lopp brottats med frågor
som gäller tilldelning och villkorsutformning. Erfarenheten har visat att schablon-
mässiga regler inte heller här är lösningen på problemet. Enligt Aktiemarknads-
nämnden skall tilldelningen hållas på en rimlig nivå med hänsyn till lön och andra
anställningsförmåner. Villkoren skall vara markandsmässiga och subventioner,
om sådana förekommer, skall redovisas öppet. Resten måste aktieägarna ta ställ-
ning till och vara beredda att ta ansvar för. Huruvida aktieägarna är kapabla och
beredda att offentligt ta ansvaret för sådana överväganden återstår att se. Det blir
säkert en viktig fråga för regeringens Etik- och förtroendekommission att utröna.

Referent, skattejurist Anne Rutberg, Sverige:

Förmåner i form av optioner till anställda kan i princip beskattas på tre sätt,
antingen som löneinkomst, som kapitalvinst eller inte alls. I de flesta länder
beskattas värdestegringen på en option antingen som lön eller som kapitalvinst. I
allmänhet föregås en kapitalvinstbeskattning av en förmånsbeskattning vid för-
värvet om den anställde betalar för lågt pris för sin option eller inte betalar något
alls. Vid lönebeskattning av den anställde utgår många gånger också arbetsgivar-
avgifter för utfardaren av förmånen/arbetsgivarbolaget på samma underlag.

Tidpunkten för beskattningen av optionsprogram varierar mellan de olika
länderna och det finns tre huvudsakliga tidpunkter då en optionsförmån kan bli
föremål för beskattning. Den första tidpunkten som aktualiseras är "grant", dvs.
tilldelningen av optionen. Nästa tidpunkt är "vesting", vilket är ett amerikanskt
uttryck och betyder när optionen första gången kan utnyttjas. Man brukar också
säga att optionen är intjänad. Det brukar uppkomma en tid efter kanske tre år när
man säger att optionen är intjänad och kan brukas. Den sista tidpunkten är
"exercise", dvs. när optionen faktiskt utnyttjas.

I vissa länder är det villkoren för optionsprogrammen som styr vid vilken
tidpunkt beskattningen sker. I andra länder, som t.ex. Finland, finns det bara en
tidpunkt angiven och det är vid utnyttjandet. I t.ex. Sverige beror beskattningstid-
punkten på om det är ett värdepapper som den anställde anses har förvärvat eller
om det är fråga om det nya konceptet personaloption. Villkorens utformning
kommer att ha en mycket stor betydelse för avgörandet av beskattningstidpunk-
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ten. Om man beskattas vid förvärvet, såsom i Sverige och i vissa andra länder
(t.ex. Belgien och Nederländerna), värderas optionsförvärvet redan vid tidpunk-
ten när den anställde far optionen och då använder man något klumpigt de på
marknaden förekommande värderingsmodellerna (framför allt Black & Scholes-
modellen, som ger ett alldeles för högt resultat på personaloptionerna som i
allmänhet har en lång löptid).

Personaloptioner beskattas numera i Sverige och regelmässigt även i hela
Norden och i många andra länder vid utnyttjandet ("exercise"). Denna typ av
optioner har starka inlåsningar, vilket betyder att den anställde inte fritt kan
disponera över den, och man förlorar optionerna när man avslutar sin anställning.
Optionerna är alltså villkorliga. Vid utnyttjandetidpunkten kommer optionsför-
månen att beskattas som en vanlig löneinkomst och det betyder även att arbetsgi-
varavgifter utgår vid den här tidpunkten (till den del arbetsgivaravgifter betalas
för optioner). I högskatteländer som Sverige, där socialavgiftsuttaget är 32 %, kan
det bli väldiga belopp som belastar arbetsgivarbolaget långt fram i tiden. Dessa
arbetsgivarutgifter är inte förutsebara eftersom arbetsgivaren inte på förhand kan
veta när den anställde väljer att utnyttja optionen. I Sverige har man via närings-
livsorganisationer försökt få till stånd en lättnad i arbetsgivaravgiftsuttaget, men
det har inte ännu hänt något på den fronten. I andra länder förekommer det
däremot fall där man inte alls tar ut socialavgifter på den här typen av optioner,
eller så är uttaget subventionerat.

Tidpunkten för beskattningen har betydelse eftersom även värderingen av
optionen normalt sker vid beskattningstidpunkten. Värdestegringen därefter, på
optionen eller underliggande aktier, beskattas normalt inte såsom lön utan oftast
som kapitalvinst. Har man en positiv aktiekursutveckling, vilket ju är avsikten
med optionsprogram, så ser vi här att en sen beskattningstidpunkt också medför
att optionen värderas på ett mycket högre underlag vid beskattningen. Om skatte-
satsen på löneinkomster och kapitalvinster är olika (såsom fallet är i Sverige) får
beskattningstidpunkten ännu större betydelse.

Incitamentprogram är numera ofta globala då anställda i många olika länder
deltar i dem. Därvid uppkommer ett antal skattefrågor som kan hindra eller
försvåra programmens implementering på lika villkor i alla länder. Exempel på
sådana svårigheter kan vara att optioner beskattas vid olika tidpunkter och på
basis av olika underlag i skilda länder. Detta kan verka hämmande på önskemålet
att införa programmet för anställda i vissa länder eftersom attraktionskraften i
programmet kan gå förlorad om skattekonsekvenserna blir negativa. En strävan
bör därför vara att genom internationellt samarbete (t.ex. inom OECD) försöka
harmonisera skattereglerna i de olika länderna. Det har framtagits ett s.k. Policy
Statement avseende beskattningen av personaloptioner inom Internationella han-
delskammarens ICC:s kommitté för skatter. Kommittén identifierar i sin Policy
Statement att det förekommer olikheter avseende beskattningstidpunkten i skilda
länder. Kommittén föreslår olika åtgärder för att råda bot på effekter i form av
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dubbelbeskattning eller icke-beskattning och problem med avräkningsmöjlighe-
ter i olika länder. Det föreslås bl.a. att taxeringarna skulle kunna öppnas igen i
länder där grantbeskattning förekommer (dvs. beskattningen sker redan vid
förvärvet) om det visar sig att optionen faller i värde och den anställde avstår
från sin rätt enligt optionen och att beskattning därmed skett av ett orealiserat
värde.

Det blir allt vanligare att anställda arbetar utomlands under delar av sin karriär.
Utlandstjänstgöring är oftast en del i en chefskarriär i de större företagen. Typiskt
för personaloptioner är att de har en ganska lång löptid och en anställd kan därför
arbeta i koncernen i flera länder under optionens löptid. Därför kan optionen
anses intjänad i flera länder. Det uppkommer ofta skatteproblem eftersom olika
länder har skilda regler vad gäller beskattningstidpunkt, beskattningsmetod och
värderingsregler. Därvid kan dubbelbeskattning av optionen uppkomma så att
optionsinnehavaren blir beskattad mer än en gång för samma optionsförmån (t.ex.
både vid "grant" och vid "exercise"). Någon avräkning för beskattningen kanske
inte medges eftersom beskattningen sker vid olika tidpunkter och på annat under-
lag än vad som skett i hemlandet. I andra fall kan den olika behandlingen i de
skilda länderna medföra en icke avsedd skattebefrielse vid flyttningar, t.ex. om en
anställd efter tilldelning av optioner men före utnyttjandet flyttar från ett land där
optionerna beskattas först vid utnyttjande ("exercise") till ett land med beskatt-
ning vid förvärvet ("grant").

Även här bör internationellt samarbete ske i syfte att eliminera dylika skatteef-
fekter i samband med personalförflyttningar. En avräkningsrätt bör kunna krävas
t.ex. för skatter erlagda i annat land på samma optionsförmån även om beskatt-
ningen uppkommit under ett annat år och på ett annat underlag. Inom OECD:s
kommitté för skatter (working party nummer 1) pågår ett arbete med att analysera
de skattefrågor som uppkommer vid beskattningen av den anställda. Ett diskus-
sionsdokument har lagts ut på OECD:s hemsida för kommentarer och synpunkter
före den 31 juli 2002. Dokumentet är mycket preliminärt och inte helt genomar-
betat i alla avseenden. Dokumentet tar endast sikte på individbeskattning och bara
avseende beskattningsproblem som uppstår i förhållande till vissa artiklar i
OECD:s modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning. De lösningar som
föreslås är i form av tolkningsanvisningar till de särskilda artiklarna i modellavta-
let och inte i form av lagförslag.

För att råda bot på olika beskattningstidpunkter i skilda länder föreslås bl.a. att
kommentaren till OECD:s modellavtal kompletteras med förtydliganden om att
avtalade lättnader för utländsk skatt inte skall vara begränsade i tiden utan att
lättnad alltid skall medges även om bosättningsstaten beskattar förmånen vid en
annan tidpunkt än källstaten. Vidare föreslås ett förtydligande i kommentaren om
att källstaten (dvs. i det landet arbetet utförs) inte endast skall ha rätt att beskatta
anställningsinkomster som är förfallna eller tillgängliga under den tid den anställ-
de är kvar i källstaten, vilket skulle leda till att bosättningsstaten som vill beskatta
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en anställningsförmån som helt eller delvis tjänats in i en annan stat måste medge
avräkning för den utländska skatten även om källstaten beskattar inkomsten långt
senare. Vidare föreslås proportionering av beskattningsrätten mellan länderna i
förhållande till den tid arbetet utförts och optionen därmed anses intjänad. Även
ICC:s skattekommitté uttalar sig i frågan om internationell dubbelbeskattning och
anser att full avräkning måste medges för utländska skatter.

När det gäller avdragsrätten för bolagets kostnader i samband med optionspro-
gram varierar reglerna i olika länder. I vissa länder medges avdrag oavsett om
kostnader uppkommit eller ej. Där medges avdrag för arbetsgivarbolaget i samma
omfattning som den anställde beskattas för sin optionsförmån. I andra länder
däremot är det avgörande för avdragsrätten att en faktisk kostnad kan påvisas.
Vidare kan ett bolag i koncernen, t.ex. ett moderbolag, inte stå för kostnader för
anställda i andra bolag (t.ex. i dotterbolag) utan att detta medför skattekonsekven-
ser i koncernen. Även i detta avseende kan det vara betydelsefullt att söka
lösningar som är enhetliga för undvikandet av skatteplanering och skatteproblem.

Även redovisningsfrågorna är av stor betydelse när det gäller optioner. Enhetli-
ga redovisningsregler saknas. I Sverige finns endast uttalanden beträffande synte-
tiska optioner från Redovisningsrådets akutgrupp i april 1995. Enligt akutgrup-
pen skall värdeförändringen avseende en syntetisk option redovisas löpande så-
som en personalkostnad. För övriga optioner redovisas i allmänhet de sociala
avgifterna löpande under optionens löptid eller under dess intjänandetid medan
kostnaden för den framtida leveransen av aktien inte kostnadsförs om optionsåta-
gandet är säkrat genom återköpta egna aktier.

I USA har redovisningsfrågorna debatterats livligt under senare tid. Därvid har
det figurerat påståenden om att många bolags resultat väsentligen skulle påverkas
negativt ifall att de framtida kostnaderna för optionsåtagandena skulle kostnads-
föras löpande. Någon lagstiftning eller redovisningsrekommendation med krav på
kostnadsföring av personaloptioner som tilldelas till börskurs eller däröver har
dock ännu inte införts i USA. Enligt uppgifter från redovisningsexpertis är tiden
för detta ännu inte mogen trots att några större börsbolag (Coca Cola och GE)
självmant beslutat kostnadsföra optionerna löpande som en personalkostnad. Det
internationella redovisningsorganet IASB har lagt fram en diskussionspromemo-
ria med förslag till kostnadsföring av personaloptioner. Det är knappast troligt att
Sverige och övriga Norden kommer att ha egna redovisningsregler i detta avseen-
de, utan vi kommer sannolikt att ha harmoniserade redovisningsregler i enlighet
med de internationella trenderna och USA.

Korreferent, partner Erkki Helaniemi, Finland:

I Finland började man för ca 15 år sedan använda optioner för att belöna företags-
ledningen. De börsnoterade bolagen har hittills etablerat 314 incitamentprogram
baserade på teckningsoptioner riktade till företagsledningen eller hela personalen.
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Alexander Corporate Finance Oy, där jag är delägare, har arrangerat de flesta av
dessa optionssystem.

Nästan alla börsnoterade bolag i Finland har använt sig av optioner för att
knyta personalen närmare till företaget. Totalt omfattas drygt 50 000 finländare
av optionsprogrammen. Under de senaste fem åren har personaloptionerna gene-
rerat skattepliktiga förvärvsinkomster på drygt 2,5 miljarder euro. Detta innebär
att finska staten tack vare optionerna fått skatteintäkter om ca 1,5 miljarder euro
medan de finländska kommunerna förtjänat ca 0,75 miljarder euro och den evange-
lisk-lutherska kyrkan 15 miljoner euro. Optionsinnehavarna har efter skatt förtjänat
en miljard euro av vilket ca 85 % tillfallit anställda inom Nokia-koncernen.

Det är inte förvånande att så här betydande ekonomiska förmåner väckt stark
debatt i ett land som Finland där man vant sig vid en rätt jämn inkomstfördelning.
Presidenterna har tagit ställning till de optionsrelaterade incitamentprogrammen
och det är sällan de fackliga ledarna glömmer att i sina tal ge företagsledarna en
känga för att dessa är så begivna på optioner. Då valen närmar sig intresserar sig
också politikerna för detta tema. Efter skatteomläggningarna har optionernas
popularitet under de senaste åren snabbt ökat också i de övriga nordiska länderna.
I den s.k. Barnevikaffarens kölvatten diskuterade man i Sverige företagsledarnas
optioner to.m. i hårdare ordalag än vi vant oss vid här i Finland.

På grund av incitamentprogrammens och optionernas ekonomiska betydelse
och det allmänna intresset är det bra att frågan tas upp till debatt vid det nordiska
juristmötet. Vid sidan av att jag här kommenterar Rolf Skogs och Anne Rutbergs
utmärkta referat, försöker jag också belysa vissa privaträttsliga och skatterättsliga
frågor som vi i praktiken stött på i Finland.

Innan den juridiska analysen inleds måste man ändå inse varför företagen
erbjuder optionsbaserade incitamentsprogram trots de juridiska svårigheterna och
den offentliga kritiken. På engelska kan orsakerna uttryckas med tre ord: "re-
ward", "retain", "recruit".1

Vem bestämmer om antal och mottagare?

Inledarna begränsar sitt inlägg till vissa centrala bolagsrättsliga frågor i samband
med emitteringen av optionerna ("grant"), dvs. vem fattar beslut om antalet
optioner och om vem som skall erhålla dessa. Sedan optionerna förvärvats/
erhållits är det juridiskt intressant att se på frågan om när optionerna kan utnyttjas
("vesting") och själva utnyttjandet ("exercise").

1 Utredningen Belöningssystem och deras funktionalitet i finska statsbolag (Handels- och industrimi-
nisteriets undersökningar och rapporter 2/2002) ledd av Svenska handelshögskolans forskare Eva
Liljeblom och Anders Löflund ger en bra uppfattning om orsakerna för optionsprogram och deras
ekonomiska bakgrundsteorier.
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I Finland har incitamentprogrammen nästan uteslutande genomförts på så sätt
att man med stöd av bolagsstämmobeslut tilldelat vissa nyckelpersoner eller hela
personalen teckningsoptioner utan ersättning. I de börsnoterade bolagen utgör de
nya aktier som tecknas på basis av teckningsoptioner i medeltal 6,2 % av aktieka-
pitalet. Teckningspriset är i regel emissionsdagens börskurs eller 10-20 % över
denna kurs. Styrelsens medlemmar ingår i 20 % av optionsprogrammen.

Varför har man då i Finland och Sverige valt olika tillvägagångssätt trots att
aktiebolagslagen och kapitalmarknaden i länderna påminner mycket om varan-
dra? Orsaken är väl de i inledningen nämnda skillnaderna i beslutsprocessen.
I USA har det hittills varit i praktiken styrelsen som besluter om optionerna inom
de ramar som godkänts av bolagsstämman. På senare tid har man allmänt krävt att
aktieägarnas - i praktiken bolagsstämmans - beslutsrätt skall ökas i fråga om
företagsledningens optioner. Ur ett nordiskt perspektiv är det lätt att förstå dessa
krav även om man godkänner den amerikanska corporate governance-modellen
som ger styrelsen en mer central roll än här hos oss.

I Sverige har man gått till den andra ytterligheten i fråga om beslut om
företagsledningens optioner. Genom Leo-lagen har beslut om ledningens optioner
i Sverige försvårats och blivit juridiskt osäkra. I Sverige kan man dessutom inte
emittera teckningsoptioner utan låneandel. I Finland ändrades aktiebolagslagen så
att det blev möjligt att emittera endast optioner. Det är alltså inte underligt att
bolagen gått in för alternativa metoder för att kunna koppla ledningens premier
till aktieägarnas avkastning. I fråga om personaloptionerna vore det önskvärt med
ett beslutssystem som är klarare än det som nu tillämpas i Sverige och som alltså
inte beror på hur det aktierelaterade incitamentprogrammet genomförs. Den fin-
ländska modellen, som utgår från beslut som med ca tre års intervall fattas av
bolagsstämman med 2/3 kvalificerad majoritet utgående från den information
styrelsen och revisorerna gett, förefaller i detta avseende som ett fungerande
alternativ.

Den utspädning som optioner och andra kostnader medför är starkt beroende
av i vilken bransch bolaget verkar, dess marknadsvärde och hur stor målgruppen
är. Det finns alltså inte någon särskild orsak att ställa upp allmänna gränser.
Aktieägarna måste få tillräckligt med information för att kunna göra en bedöm-
ning. Här kan Aktiemarknadsnämndens direktiv tjäna som exempel.

Då man avgränsar målgruppen utgår man från vilka personer man vill binda
till långsiktigt engagemang i bolagets verksamhet för att uppnå aktieägarnas mål.
I många storbolag finns det en grupp på några hundra personer i ledande ställning
som det kan vara mycket svårt att ersätta om de väljer att lämna bolaget. Exempel-
vis kan det i produktutvecklingsskedet vara fråga om att få hela personalen att
förbinda sig till att jobba för bolaget. I detta sammanhang känns det inte motiverat
att gå in för begränsningar på basis av generella direktiv.

Då uppstår frågan om man för styrelsemedlemmarnas del måste vara så kate-
gorisk som man framfört i inledningen och i den svenska Aktiemarknadsnämn-
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dens ställningstagande? Principerna om corporate governance kunde tala för en
sådan uppfattning. Beredningen av optionssystemet och dess administration ver-
kar säkert mer neutral om styrelsen inte ingår i målgruppen. Å andra sidan kan
frågan om jäv minskas genom att överföra besluten om detaljerna i optionspro-
grammet till bolagsstämman. Om verkställande direktören eller någon annan
arbetstagare hör till bolagets styrelse kan han knappast på grund av detta ställas
utanför. Det rådande konceptet beträffande corporate governance kan också an-
vändas för att motivera att styrelsemedlemmarna blir delaktiga i optionsprogram-
met. Styrelsemedlemmarna gör omfattande och långsiktiga strategiska beslut som
påverkar aktiekursen. Styrelsernas makt och ansvar framhävs. Då verkar det ju
konstigt om inte deras premier binds till aktiekursen även om hela bolagets
personal skulle omfattas av optionsprogrammet. Kanske man också i detta avse-
ende borde undvika alltför kategoriska ställningstaganden vid fastställandet av
målgruppen. I USA erbjuder de flesta börsnoterade bolag sina styrelsemedlem-
mar aktierelaterade belöningssystem. Om styrelsens medlemmar omfattas av
optionsprogrammet skall beslutet fattas av bolagsstämman på basis av tillräcklig
information.

Optionsinnehavarens ställning vid förändringar

Optionsprogrammen är långsiktiga och sträcker sig ofta över 5-10 år. I företags-
världen blir omstruktureringar av bolagen och olika finansieringsoperationer allt
vanligare. Tumregeln är att en optionsinnehavare skall behandlas på samma sätt
som en aktieägare, men det kan trots allt vara svårt att omsätta denna princip i
praktiken. Detta framgår av att optionsvillkoren ofta innehåller 5-10 sidor om hur
man skall gå till väga vid en emission, fusion eller delning eller då bolagets
ägarbas förändras avsevärt.

Jag vill ta upp två frågor som i regel inte brukar tas upp till allmän debatt, dvs.
hur påverkar dividenden och hur påverkar avbrott i optionens löptid det teoretiska
värdet.

Den som innehar optioner är inte berättigad till dividend innan han erlagt
aktiernas teckningspris till bolaget. De senaste åren har det blivit allt vanligare att
bolaget kan dela ut betydande extra dividend av engångsnatur. I optionsvillkoren
har man i regel inte förberett sig på detta. Om denna dividend inte gottskrivs den
som har optioner förverkligas inte den ursprungliga avsikten att närma ledningens
och aktieägarnas intressen. Låt oss ta ett exempel: aktiens teckningspris fastställ-
des då optionerna utfärdades till marknadspriset 10 euro. Kursen har stigit till 13
euro. Efter att ha frigjort kapital delar bolaget ut en extra dividend om 4 euro.
Aktieägaren är nöjd, men optionsinnehavaren är inte nöjd eftersom dividenden
inte gottskrivs honom. I Finland har det blivit vanligare att det ursprungliga
teckningspriset sänks med ett belopp som motsvarar den årliga dividenden.

I samband med fusioner och "change of control" samt i vissa andra situationer
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kan möjligheten att använda optionerna avbrytas under pågående löptid. I så fall
brukar optionsinnehavarna gottskrivas med den ackumulerade värdeökningen,
dvs. med skillnaden mellan teckningspriset och kursen. Optionens teoretiska
värde är dock den högre Black & Scholes-noteringen. Optionsinnehavaren tving-
as alltså avstå från sin option under dess teoretiska värde och aktieägarens och
optionsinnehavarens intressen stämmer inte nödvändigtvis överens. I praktiken är
det svårt att obestridligt fastställa det teoretiska värdet om inte optionen noterats
som ett självständigt värdepapper. Det är lättare att trygga optionsinnehavarens
ställning om optionen noteras på börsen sedan det blivit möjligt att utnyttja den.
För att undvika en eventuell intressekonflikt mellan aktieägarna och optionsinne-
havarna måste man då optionerna blir inlösta försöka använda sig av ett gängse
värde som beaktar optionens teoretiska värde och som fastställts av en opartisk
utomstående expert.

Övriga privaträttsliga synpunkter

Personaloptionernas ekonomiska betydelse är synnerligen betydande och jag tror
att betydelsen kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Följaktligen
finns det också många privaträttsliga frågor i anknytning till detta. I Finland har
man i praktiken vid sidan om frågor gällande bolags- och värdepapperslagstift-
ningen tagit upp frågor som berör arbetsrätten och pensionslagstiftningen samt
familje- och arvsrätten. Kursoriskt kan vi konstatera följande:

Personaloptionerna anses vara giftorätt underkastad egendom så snart
optionerna har erhållits. Om optionerna inte är överlåtbara kan detta leda till
egendomliga konsekvenser.2 I optionsvillkoren nämns i regel hur man skall gå till
väga då optionsinnehavaren dör. Om optionerna kan överlåtas kan de i arvsrätts-
ligt hänseende bli föremål för arv. Situationen är inte lika enkel om möjligheten
till överlåtelse är begränsad. I varje händelse är det svårt att fastställa optionernas
värde både vid avvittring och vid arvskifte. I dessa fall kan säkert den tidigare
presenterade aktiebolagsrättsliga bedömningen av det gängse värdet ses som
riktgivande.

I Danmark har man diskuterat en tolkning som är besvärlig i arbetsrärtsligt
hänseende med tanke på bruket av optioner. Enligt en dansk domstol har en
person vars arbetsavtal upphört i vissa fall rätt att behålla ett antal optioner som
motsvarar den relativa andelen av optionernas löptid.3 Då man beaktar att
optionerna ofta getts utan vederlag för att knyta mottagaren till bolaget känns
detta orimligt med tanke på aktieägarna.

2 Om fördelning av egendom och optioner se Urpo Kängas i tidskriften Lakimies 6-7 2001.
3 Den danske sø- och handelsret dom af 6. juni 2001 och 1. februari 2002.
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Mer skatteintäkter lättare

Beskattningen har en stor betydelse för hur optionerna utformas. Genom optionerna
strävar man efter att sporra mottagaren och knyta honom starkare till bolaget. Att
tvingas betala skatt kan knappast sporra någon eller fa honom att känna sig mer
engagerad. Följaktligen strävar man till att bygga upp programmet så att det blir
så skatteeffektivt som möjligt i de länder där bolaget har arbetstagare. Denna
målsättning står ofta i konflikt med kraven på att systemet skall vara enkelt och
klart. Tydligheten är ofta viktigare än skatteeffektiviteten i alla länder. Om inte
målgruppen förstår systemet kan det inte fungera även om det vore skattemässigt
effektivt.

Då jag studerade skatterätt fick jag lära mig att ett bra skattesystem skall vara
klart och förutsägbart.4 Då man planerar att ta i bruk långsiktiga incitamentspro-
gram är detta särskilt viktigt - man måste kunna informera målgruppen om
skattepåföljder som följer om mer än fem år. Tyvärr ligger teori och praktik i detta
avseende långt från varandra. Den svenska beskattningen av optionsprogram
lämnar rum för tolkning och beror på hur optionerna genomförts. Finlands nuva-
rande skattelagstiftning gällande personaloptioner stiftades då kampanjen inför
riksdagsvalet 1994 pågick och den trädde i kraft retroaktivt.5

Lyckligtvis förefaller beskattningen vara på väg att harmoniseras i rätt rikt-
ning. Jag tror att det bästa alternativet med tanke på de olika parternas intressen är
att optionerna - oberoende av det tekniska genomförandet - beskattas som löne-
inkomst i de fall då de används för aktieteckning eller realiseras. I olika länder
beskattas den del av inkomsterna som motsvarar den tid personen tillbringat i det
ifrågavarande landet under den tid han innehaft sina optioner. De övriga nordiska
länderna har redan följt Finlands exempel och inom EU finns det numera endast
ett fåtal beklagliga undantag. Kanske inser EU, ifall att unionen vill främja bruket
av optionsbaserade incitamentsprogram, att man måste försöka harmonisera
beskattningen av optionerna för att på så sätt trygga arbetskraftens fria rörlighet.

Avslutningsvis

Företagen fortsätter att internationaliseras. För internationella bolag är optionerna
för närvarande det bästa sättet att binda och långsiktigt belöna sina nyckelperso-
ner. Det är alltså lätt att förutspå att optionerna kommer att bli ännu vanligare i
Norden, vilket kommer att leda till mera jobb för jurister inom olika rättsområden.

4 Kari S. Tikka: Veropolitiikka s. 56-57.
5 Om detta och diskussionen därefter se artiklar av Kirsi Seppälä, Erkki & Tuula Helaniemi och

Edward Andersson i tidskriften Verotus, 1995 (1, 3 och 5).



Användningen av optioner för belöning av anställda: privat- och skatterättsliga frågor 4 1 1

Debattledare, justitierådet Johan Munck, Sverige:

Debattledaren konstaterade att personaloptioner grundar sig på tanken att ledande
befattningshavare antas arbeta mer engagerat om företagets utveckling direkt
påverkar deras egna förmögenhetsförhållanden. Debattledaren bjöd in till diskus-
sion beträffande denna fråga.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Beyer framförde att det är viktigt att komma ihåg att optionsprogrammen kan se
olika ut i olika bolag och att olika bolags behov kan variera. Det har hävdats att
mindre bolag med omfattande forskningsverksamhet som är helt avgörande för
bolagets framgång skulle ha ett större behov att ge de anställda optioner i före-
taget så att de anställda skulle få del av den värdetillväxt som uppstår. På så sätt
uppkommer en omedelbar koppling mellan deras framgång i forskningen och
företagets värde.

När det gäller ersättning i form av bonusprogram till den verkställande led-
ningen, kan faktiskt ifrågasättas om höga ersättningar verkligen resulterar i bättre
resultat för företaget. I en nyligen publicerad undersökning av de företag i USA
som haft mest uthållig tillväxt på börsen under en 15-årsperiod konstaterades
under rubriken "Resultat som överraskade oss" att man inte kunde finna någon
korrelation mellan hög tillväxt hos företag och höga ersättningar till verkställande
ledningen.

Professor emeritus Edward Andersson, Finland:

Idén att använda optioner för att sporra ett företags ledande anställda till hårt
arbete för företaget och att ge dem en del av den värdestegring som även kommer
aktieägarna till del har kommit från USA. Därifrån kommer även de många
betänkliga drag som i vissa företag har hängt samman med optioner, såsom det
kortsiktiga kvartalstänkandet och allehanda resultatmanipulation. De väldiga
börskursfluktuationer som vi har upplevt under det senaste året, utan att de
motsvarats av ens närmelsevis lika stora förändringar i företagens resultat, visar
också att aktiekurserna inte mycket påverkas av optionsinnehavarnas arbetsinsat-
ser utan till övervägande del av helt andra omständigheter.

Jag har själv i Nokias styrelse på 1990-talet varit med om att föreslå de
optionsprogram, som gav bolagets anställda så stora förmåner. För bolaget var
optionsprogrammets största betydelse den, att alla viktiga anställda hölls kvar i
bolaget och inte föll för konkurrenternas locktoner. Med dagens aktiekurs-
utveckling är optionerna rätt ointressanta och jag vågar förutspå att nya options-
program inom vårt näringsliv inte kommer att introduceras i samma utsträckning
som tidigare. Jag menar också att många av de program man fattat beslut om har
haft en slagsida till optionshavarnas fördel och aktieägarnas nackdel. På den
punkten kommer sannolikt att ske en förändring. De etiska och utspädningsef-
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fekterna i samband med optionsprogram kommer att granskas noggrannare än
hittills.

Efter dessa allmänna synpunkter skall jag säga några ord om det slag av
personaloptioner, som är vanliga i Finland och som motsvarar vad som i det
skriftliga referatet kallas teckningsoptioner, dvs. att bolagsstämman fattar beslut
om att emittera optioner, med vilka optionsinnehavarna efter ett antal år far teckna
aktier till ett på förhand fastställt pris. Jag berör i huvudsak skatterättsliga frågor.

Eftersom den anställde blir beskattad för sin förmån att teckna aktier till
underpris vid utnyttjandet och skatten är 55-60 % av förmånens värde, kan han av
likviditetsskäl aldrig teckna fullt belopp utan bara en mindre del. I realiteten är
normalfallet att optionsinnehavaren säljer sina optioner, vilkas utnyttjandetid har
inträtt, på marknaden och alltså erhåller "cash", varav han kan betala skatten. Men
bolaget får i blott ringa utsträckning sina optionsberättigade anställda som nya
aktieägare.

För bolaget är det ekonomiskt och skattemässigt mycket förmånligt att emitte-
ra dessa personaloptioner. Man kan - om aktiekursen utvecklas väl - ge de
anställda stora löneförmåner utan annan kostnad för bolaget än vissa smärre
sociala avgifter. Den procentuellt största sociala avgiften, som är den obligatoris-
ka pensionsförsäkringspremien, utgår i Finland inte på dessa teckningsoptioner
till personalen. Förmånen "betalas" ju av de tidigare aktieägarna i form av en
utspädning av aktieandelen; utspädningen kan aktieägarna vanligen överse med,
om deras egna aktier samtidigt har en bra värdestegring.

Enligt nu gällande redovisningsregler kan och skall bolaget inte redovisa som
kostnad den förmån de anställda fatt av emitterade optioner. Optionerna har ju
inte medfört kostnad för bolaget (utom socialkostnader) utan har "bekostats" av
aktieägarna. I USA har diskuterats huruvida bolagen borde redovisa utgivna
optioner över resultaträkningen och det har sagts att en sådan skyldighet skulle
införas i IAS-reglerna. För egen del förstår jag inte hur detta skulle fungera. Men
kanske är det så att hela problemet inte gäller emitterade teckningsoptioner utan
bara övriga slag av optioner.

Beskattningen av den förmån som en utnyttjad option innebär far varje stat
självfallet anordna enligt sitt förgottfinnande. Då frågan gäller en av anställnings-
förhållandet härflytande förmån är det naturligt att beskatta lika som löneinkomst
beskattas; frågan är relevant i de länder där förvärvs- och kapitalinkomst inte
beskattas lika. Såsom referenten framhåller i referatet kan beskattningen ske på
olika tidpunkter. Utvecklingen tycks dock gå mot att beskattningen sker när
optionen utnyttjas; för det talar ju dels att pengar då realiseras för den skattskyldi-
ge och dels att man då kan beskatta det faktiska och riktiga beloppet, i stället för
att behöva tillgripa formler eller uppskattningar.

De svåraste skatteproblemen uppkommer när den skattskyldige inom ramen
för sin anställning flyttar från ett land till ett annat och de berörda länderna inte
beskattar enligt samma princip. Det kan då bli både dubbelbeskattning och
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nollbeskattning. T.ex. Nokia har dessa problem varit mycket framträdande, då ett
stort antal anställda arbetar utomlands under vissa perioder. Jag håller med
referenten Rutberg som i referatet talar för internationellt samarbete för elimine-
ring av orättvisa skatteeffekter vid personalförflyttningar. OECD har även tagit
upp problemet och i mars 2002 publicerat en första preliminär rapport i frågan. I
den tar man sikte på "timing mismatches", gränsdragningen mellan löneinkomst
och kapitalinkomst (OECD-modellavtalet art. 15 och 13), bestämning av till
vilken tidsperiod optionsinkomsten hänför sig och frågan om dubbeldomicil i
dessa sammanhang. Dessa är alla relevanta frågor och ett ställningstagande från
OECD:s sida vore angeläget. Men erfarenheten visar att det tar tid för OECD:s
skattekommitté att komma ut med klara rekommendationer, och framför allt för
dessa rekommendationer att bli intagna i konkreta avtal om dubbelbeskattning.

Korreferent, partner Erkki Helaniemi, Finland:

Korreferenten framförde att han inte vet om optionsprogram motiverar någon.
Det är inte möjligt att undersöka frågan, eftersom man inte kan veta hur det skulle
ha gått för ett givet bolag med ett optionsprogram om det hade valt att inte ha ett
dylikt program. Vissa internationella undersökningar visar att optionsprogram-
men påverkar bolagens resultat medan andra visar att någon påverkan inte finns.
Det är dock klart att det är svårare att lämna bolaget om optionerna har blivit
värdefulla ("retaing factor").

Korreferenten hänvisade till Anderssons inlägg om att man inte behöver bry
sig om huruvida optionssystemen är bra eller om vi tycker om dem: om alla andra
bolag har optionssystem måste man ha sådana för att kunna rekrytera nya duktiga
människor.

Referent, skattejurist Anne Rutberg, Sverige:

Referenten noterade att det har förekommit försök att konstruera optionsprogram
där man försöker belöna optionsinnehavarna då bolaget utvecklas utöver bran-
schindexet, eftersom många optionsprogram verkar premiera anställda bara av
den anledningen att aktiekursen utvecklas positivt i en uppåtgående marknad.

Justitierådet Bo Svensson, Sverige:

Svensson redogjorde kort för svensk aktiebolagsrättslig utveckling avseende op-
tioner. Han noterade att näringslivet ofta försöker kringgå den aktiebolagsrättsliga
lagstiftningen på olika sätt och att aktiebolagen styrs främst av skatterätten medan
aktiebolagslagens bestämmelser har en sekundär betydelse. Detta gäller i hög
grad också optionsprogram i förhållande till andra belöningssystem såsom
tantiem.

Svensson konstaterade att det verkar vara så att man nu, när börsen har svängt,
ser nya optionsprogram med anknytningar till "cash flow" i stället för (sjunkande)
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börskurser samtidigt som bolagen säljer tillgångar (och således genererar "cash
flow") i syfte att klara av låneamorteringar. Många upplever att det är stötande att
man kan vara så flexibel i sina optionsprogram, och att denna flexibilitet illustre-
rar att man i Sverige inte har en önskvärd balans mellan ägarmakt och lednings-
makt. Många upplever att ägarna har tappat kontrollen över optionsprogrammen
för att de sys ihop av experter på beställning av ledningen.

I det senaste förslaget till ny svensk aktiebolagslag har man försökt stärka
ägarmakten på olika sätt. Det är dock så att 85 % av aktierna på börsen ägs av
institutioner som hellre röstar med fötterna än tar strid på bolagsstämman, vilket
leder till att optionsprogrammen lätt får det utseende som de verkar ha fått under
senare år.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Beyer konstaterade att det i och för sig torde vara ett missförstånd att optioner
skulle utdelas som belöning för exempelvis uppnådda mål när det gäller "cash
flow". Snarare är det mera traditionella bonusprogram som styrs av denna typ av
målsättningar. Oftast är det just sådana bonusprogram som skapar upprördhet hos
allmänheten. Detta gäller i synnerhet när bonusen i ett skede grundas på uppnått
resultat och därefter, när resultaten börjar falla, i stället för att upphöra alltjämt
utbetalas, men då på ny grund, exempelvis "cash flow".

Svensson ställer naturligtvis med all rätt frågan om institutionerna önskar
utöva ägarmakt genom att utöva rösträtt på bolagsstämmor eller om de vill
begränsa sitt agerande till att avyttra aktierna i bolag vars utveckling de ogillar. På
sistone har man dock i Sverige kunnat konstatera att institutionerna faktiskt börjat
agera på bolagsstämmorna, i synnerhet just när det gällt omfattande optionspro-
gram. Ett skäl till detta kan vara att alternativet att avyttra aktierna inte alltid står
tillbuds; institutionens innehav av aktier i det aktuella bolaget kan vara så stort att
det inte kan avyttras utan att kursen påverkas negativt.

Debattledare, justitierådet Johan Munck, Sverige:

Debattledaren noterade att det finns skillnader både i regler och i synsätt när det
gäller dels beslutsproceduren beträffande optioner, och dels frågan om styrelsele-
damöter skall få delta i optionsprogram. Debattledaren undrade om det finns
några erfarenheter av detta i andra nordiska länder än Finland och Sverige?

Professor Bernhard Gomard, Danmark:

Gomard konstaterade att det i Danmark nyligen har givits ett betänkande om
corporate governance som innehåller en mängd rekommendationer beträffande
optioner till styrelsen. Enligt en av dessa rekommendationer skall styrelsen inte
ha optioner. Dessa rekommendationer kan komma att få officiellt erkännande i
och med att de godkänns av fondbörsen. Enligt rekommendationen skall börs-
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bolag som har givit optioner till styrelsen i sina årsberättelser motivera varför de
har gjort så.

Korreferent, partner Erkki Helaniemi, Finland:

Korreferenten framförde att optionsarrangemang säkert verkar mer neutrala om
styrelsen inte ges rätt att delta i dem, men han konstaterade vidare att problemet
med jäv kan minskas genom att överföra beslutet till bolagsstämman.

Det rådande beträffande konceptet corporate governance kan också användas
för att motivera det att styrelsemedlemmarna blir delaktiga i optionsprogrammet,
eftersom styrelsemedlemmarna gör omfattande och långsiktiga strategiska beslut
som säkert påverkar aktiekursen. Det skulle vara konstigt om inte syreisens
belöning skulle bindas till aktiekursen. Man måste också komma ihåg att 98 % av
USA:s 200 största börsbolag erbjuder sina styrelsemedlemmar aktierelaterade
belöningssystem. Med tanke på strävan att få kunniga utländska styrelsemedlem-
mar till nordiska bolag kan det vara skäl att inte vara för kategorisk.

Referent, ek.lic, jur.kand. Rolf Skog, Sverige:

Referenten frågade om optioner är det ideala instrumentet för att göra styrelsens
arbete i större utsträckning kopplad till aktiekursutvecklingen, eftersom optio-
nerna kan ha en riskprofil eller skapa en riskprofil som inte står i överenskom-
melse med aktieägarnas intressen.

Advokat Jimmy Lindgren, Finland:

Lindgren betonade att de privat- och skatterättsliga frågeställningarna i anslut-
ning till optioner avsedda såsom incentiv ingalunda begränsas endast till börsno-
terade bolag, utan att problemen förekommer frekvent och måhända även mera
mångfacetterat i privata aktiebolag. I dylika bolag saknas nämligen den offentliga
övervakning som media och Finansinspektionen sysslar med inom börsbolagen.
Därför behöver medlemmar av ledningsgruppen i privata bolag i avsevärt mycket
högre grad skydd än vad fallet är i börsbolag.

Likaledes kan optionerna i privata aktiebolag missbrukas mycket lättare än vad
fallet är i börsbolag. 1 synnerhet skattemyndigheterna borde vara mera alerta än
vad fallet nu synes vara. Ytterligare frågade Lindgren om man borde ge större
skydd till optionsinnehavare i förhållande till bolagets beslutsfattande. För tillfäl-
let ges optionsinnehavare aktieägarrättigheter först då de tecknar aktier på basis
av optionerna.

Såsom exempel på behovet av skydd nämnde Lindgren ur sin praktik exempel
på hur två personer önskat idka ekonomisk verksamhet i aktiebolagsform, likväl
så att blott den ene kunde framstå såsom aktieägare, varför den andre fick nöja sig
med optioner och kunde på så sätt uppnå den anonymitet som vederbörande av
särskilda orsaker kände sig vara i behov av. Skall de två kompanjonerna ha samma
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ställning inom bolaget, bör uppmärksamhet fästas vid optionsvillkoren så att
fullständig balans uppkommer. Den privaträttsliga regleringen blir då ytterst
betydelsefull.

Justitierådet Bo Svensson, Sverige:

Svensson konstaterade att problemet med kontroll och insyn kan regleras med
avtal som motsvarar aktieägaravtal, dvs. med optionsavtal. Ofta innehåller options-
avtalen regler om omräkning av teckningskursen med anledning av nyemissioner
och fondemissioner men också i samband med fusioner samt stora engångsutdel-
ningar. Om det med tiden blir nya konstellationer kommer marknaden att täcka
dem genom nya standardklausuler i optionsavtalen.

Referent, skattejurist Anne Rutberg, Sverige:

Referenten konstaterade att problemen som uppstår i onoterade bolag ofta handlar
om omräkningsvillkor. Hur kan man säkra bibehållandet av teckningsoptionens
värde i ett ägarstyrt foretag med en eller två huvudägare som kontrollerar bolaget
helt och hållet? Ägarna kan tömma bolaget genom diverse utdelningar. I Sverige
har man försökt göra omräkningar som beaktar pengar som lämnar bolaget och
pengar som löper in i bolaget.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Beyer berättade att även Näringslivets börskommitté i Sverige har utfärdat rekom-
mendationer som ofta blir en del av börskontraktet. Näringslivets börskommitté
har under våren arbetat med en ny rekommendation om ledande befattningshava-
rens förmåner. Rekommendationen kommer att innehålla mera precisa regler om
bolagens informationsplikt.

Advokat Brita Munck-Persson, Sverige:

Munck-Persson framförde att det ständiga problemet när man skapar ett options-
program i Sverige är om man skall göra det värdepappersbaserat eller inte. Vill
man ha ett värdepappersbaserat system är fördelen den att man vet precis vad det
kostar eftersom beskattningen sker när optionen ges ut. Dessutom erläggs eventu-
ella sociala avgifter samtidigt. En framtida värdeökning beskattas som kapital-
vinst vilket i Sverige är mera fördelaktigt.

På grund av likviditetsproblem hos den anställda optionsinnehavaren kan man
önska ha personaloptionsprogram i stället för värdepappersbaserade system. Om
det då sker en mycket kraftig värdeökning av de underliggande värdepappren får
man naturligtvis en väldigt stor utväxling. Fördelen med det är att man kan fa
likviditet för att betala skatten därför att man kan sälja aktierna direkt när man har
tecknat dem, men det blir också en mycket högre skatt. Man kan också på det
sättet vara säker på att man inte behöver betala skatt om det i slutet visar sig att



Användningen av optioner för belöning av anställda: privat- och skatterättsliga frågor 417

optionen inte är vinstinbringande. Om optionssystemet är värdepappersbaserat
blir man tvungen att betala skatt från och med dag ett. Om värdet sjunker har man
betalat skatt for någonting man aldrig har fatt.

Korreferent, partner Erkki Helaniemi, Finland:

Korreferenten avslutade med att hänvisa till det som Andersson tidigare hade
framfört. Med nuvarande skatteregler har ledande befattningsinnehavare ingen
chans att ta den risken att de skulle äga aktier direkt. Det finns flera exempel från
andra länder där man har försökt göra det lite lättare för de ledande befattningsha-
varna att bli aktieägare. Det skulle vara värdefullt att diskutera detta vid ett senare
skede när optionsdiskussionen inte mera är så het som just nu.

Referent, skattejurist Anne Rutberg, Sverige:

Referenten avslutade med att konstatera att det är viktigt att harmonisera reglerna
för optionsprogram i skilda länder och framför allt att se till att eliminera interna-
tionell dubbelbeskattning genom rätt till avräkning av all utländsk skatt oavsett på
vilket underlag skatten utgår och när skatten betalas. Referenten tror också att en
lönebeskattning av optionen vid utnyttjandet på sikt skulle kunna vara den lämpli-
gaste modellen i varje fall i internationella personaloptionsprogram, eftersom
detta innebär att optionerna kan tilldelas anställda utan risk då de anställda inte
behöver betala någon initial premie för optionerna och inte heller bli initialt
beskattade för ett kanske fiktivt värde. Blir det däremot värdeökning leder detta
till skatter och avgifter, vilket väl egentligen bara är rätt och riktigt.

Problemet är att detta system dock förutsätter att socialavgifter i högskattelän-
der som Sverige, där man har 32 % i sociala avgifter, sänks till en internationellt
sett jämförbar nivå. Med så höga sociala avgifter måste bolagen säkra sig för den
framtida betalningen av sociala avgifter redan den dagen programmet sjösätts.
Socialavgiftsstegringen i icke-säkrade program kan vara okontrollerbar och steg-
ringen kanske uppkommer först om tio år. Detta kan hindra onoterade bolag från
att komma in på börsen därför att man inför en börsintroduktion kanske upptäcker
att det finns osäkrade personaloptioner vilka kan utlösa gigantiska belopp i
arbetsgivaravgifter.

Så länge det ser ut som det gör i Sverige tror referenten att man måste
acceptera att det finns parallella system gällande behandlingen av optioner.

Referent, ek.lic, jur.kand. Rolf Skog, Sverige:

Referenten konstaterade att den ekonomiska teorin bakom incitamentprogram-
men är mycket stark och omöjlig att förneka. Man har i aktiemarknadsbolag en
uppenbar risk för målkonflikt mellan ledning och ägare. Empirin är dock ytterligt
motstridig och som tidigare har sagts visar studier att det inte finns samband
mellan bolagsledningens belöningssystem och bolagets framgång.
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Det är ett faktum att vi idag ser incitamentsprogram som synes belöna för fel
saker. Detta torde, som Svensson framförde, vara en följd av att bolagens ägare
ofta är passiva. Som Beyer konstaterade, ser man dock allt oftare hur institutionel-
la ägare i vart fall i vissa länder tar ett allt större ansvar för incitamentprogram-
men.


