
Optionsprogram
Ett optionsprogram avser öka deltagarnas finansiella 

incitament och driva på motivationen att prestera 

och leverera i linje med uppsatta mål. Ägarskap är 

även förknippat med ökad lojalitet. Således kan 

effekten av ett optionsprogram bidra till ökad 

lojalitet, både på kort och lång sikt. 

Samtidigt är det viktigt att programmets villkor är

korrekt uppsatta för att fylla tilltänkt syfte. Dessutom 

finns det flera andra faktorer som bör beaktas innan 

beslut fattas. 

Värdering
För att optioner inte skall blir föremål för förmåns-

beskattning bör dessa erbjudas till marknadspris. Vi har 

direkt erfarenhet från optionshandel och god kunskap och 

förståelse för optionsvärdering. 

Det finns flera teoretiska modeller för att värdera en 

option. De populäraste modellerna är Black and Scholes, 

Local volatility och Bi- eller Trinomial-modeller. Samtliga 

modeller har för- och nackdelar och innefattar 

antaganden som inte alltid stämmer överens med den 

faktiska verkligheten. 

Värderingsutlåtande, enkel

Antaget att syftet är att värdera optionerna

ingående i ett optionsprogram täcker ett

värderingsutlåtande av enklarare karaktär ofta 

behöver. 

En enkel värdering inkluderar

 Bolagsvärdering baserat på en DCF-modell samt 

en multipelvärdering

 Optionsvärdering baserat på motiverad 

volatilitet

VÄRDERINGSUTLÅTANDE 
OPTIONSPROGRAM

Markus Augustsson

Head of Equity Research

076-235 03 20

ma@jarlsecurities.com

Birger Jarl Securities AB

556710-8948

Birger Jarlsgatan 13

111 45 Stockholm

www.jarlsecurities.se

Bertil Nilsson

Senior Analyst

070-434 90 03

bn@jarlsecurities.com

KONTAKT

Värderingsutlåtande, avancerad

I vissa fall kan ledningen vara i behov av ytterligare 

guidning i beslutsprocessen kring uppsättandet av ett 

incitamentsprogram. I dessa fall är ett avancerad 

värderingsutlåtande aktuellt.  

ETT HELHETSERBJUDANDE MED HÄNSYN TILL SITUATION
För att värdera en option krävs att underliggande tillgången (läs bolagets aktie) är tillskrivet aktuellt 

marknadsvärde. Därför inkluderar ett värderingsutlåtande tre delar; en bolagsvärdering och en 

optionsvärdering. Därtill har vi tagit fram två versioner för att anpassa erbjudandet till behov och situation.  

En avancerad värdering inkluderar

 Introduktion till optionsprogram och optioner, 

separat från värderingen (management-

presentation)

 Två alternativ på passande villkor för

optionsprogram

 Bolagsvärdering baserat på en DCF-modell samt 

en multipelvärdering

 Optionsvärdering baserat på motiverad 

volatilitet med prisanalys
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