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Optioner är ett vanligt förekommande instrument för att motivera personal att prestera i linje med organisations mål. Vid avsikten att implementera ett 
incitamentsprogram bestående av (tecknings)optioner är det lämpligt att låta en extern part genomföra ett värderingsutlåtande. Detta av primärt skattemässiga skäl 
men också inte minst för att personalen skall kunna köpa in sig i optionen på en rättvis nivå.

Bakgrund

Vi anpassar erbjudandet efter ert behov och situation. Nedan följer två vanligt 
förekommande varianter på värderingsutlåtande som vi genomfört.

Anpassat erbjudande efter behov

OPTION

Vi värderar optioner under förutsättning att en aktuell värdering av optionens 
underliggande tillgången sedan tidigare finns på plats. 

AKTIE + OPTION

I många fall saknas en aktuell värdering på optionens underliggande tillgång 
(bolagets aktie). I dessa fall gör vi först i bolagsvärdering och därefter en värdering 
av optionen. Det innebär givetvis att arbetsprocessen skiljer aningen från en ren 
optionsvärdering.

Carlsquare är ett europeisk analyshus och finansiell rådgivare med fokus på M&A. 
Vi har totalt cirka 70 anställda med kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland och 
Danmark. Tillsammans har vi specialistkunskaper inom samtliga 11 GICS sektorer. 
Det seniora analysteamet i Sverige består av totalt sju personer med enskild 
arbetslivserfarenhet från finansbranschen om minst 10 år.

Om Carlsquare

Den vanligast förekommande optionsvärderingsmodellen är Black Scholes. Denna 
styrs bland annat av värdet på den underliggande tillgången (bolagets aktie) och 
tid till lösen. Ytterligare en viktig parameter är volatilitet. För att arbeta fram ett så 
nära korrekt antagande som möjligt om volatiliteten kan angreppssätten variera. 
Oavsett angreppssätt är vikten av att förstå verksamheten genomgående. Nedan 
är några av de vanligaste stegen i en värderingsprocess:

▪ Intervjuer med bolagets ledning

▪ Analys av befintlig verksamhet och affärsmodell

▪ Analys av jämförbara börsnoterade bolag

▪ Modellering och värdering

Värdering
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< två veckor i normalfallet
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Nedan följer ett urval av sektorer inom vilka vi gjort värderingsutlåtanden.

Tidigare utförda värderingar


