bilaga 2

Beskrivning av utestående incitamentsprogram
Incitamentsprogram 2002-2007
Vid ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2002 beslutades anta ett personaloptionsprogram.
Personaloptionerna ger möjlighet till förvärv av B-aktier i bolaget. Programmet löper ut under 2007.
Tilldelningsberättigade är i koncernen ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. För
utestående personaloptioner gäller bl.a. följande villkor:
De blir möjliga att utnyttja tidigast tre år och senast fem år från tidpunkten för utställande av
optionerna. Optionsinnehavaren måste vid tidpunkten för utnyttjande fortfarande vara anställd i
Tele2-koncernen. Personaloption tilldelas vederlagsfritt och får inte överlåtas. Lösenpris och antal
tilldelade och utestående optioner framgår av sammanställningen nedan.
Tilldelningsår

2002

Antal tilldelade optioner

2 630 378

Antal förverkade optioner

-381 510

Antal utnyttjade optioner

-2 002 415

Pris per aktie (SEK)

60,80

Antal utestående optioner per den 31 mars 2007

246 453

Inkluderat i ovanstående har tilldelning av teckningsoptioner motsvarande 482 618 aktier skett
under 2002 till ett helägt koncernföretag för att säkra kommande kassaflöden för sociala
kostnader, varav 363 335 har nyttjats för teckning och 119 283 är utestående per den 31 mars
2007.
Incitamentsprogram 2006–2011
Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2006 beslutades anta ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen, innebärande ett kombinerat
erbjudande av teckningsoptioner och personaloptioner. För varje teckningsoption deltagaren
förvärvat har två personaloptioner erbjudits vederlagsfritt, som vardera berättigar till förvärv av en
B-aktie i bolaget.
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 25 februari –
25 maj 2009 och personaloptionerna blir möjliga att utnyttja tidigast tre år och senast fem år från
tidpunkten för utställande av optionerna. Optionsinnehavaren måste vid tidpunkten för utnyttjande
fortfarande vara anställd i koncernen. Personaloptionerna får inte överlåtas. Lösenpris och antal
tilldelade och utestående optioner framgår av sammanställningen nedan.
Tilldelningsår

2006

Antal tilldelade optioner

2 256 000

Antal förverkade optioner

- 230 000

Pris per aktie (SEK)

94,80

Antal utestående optioner per den 31 mars 2007
(optionerna kan utnyttjas först 2009)

2 026 000
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