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Tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere  
 
I henhold til bemyndigelsen udstedt til bestyrelsen i SKAKO A/S på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. 
januar 2021 og som fremgår af pkt. 6.6-6.9 i selskabets vedtægter, har bestyrelsen nu udstedt et warrantprogram dateret 
dags dato vedrørende udstedelse af warrants til direktionen og visse ledende medarbejdere i SKAKO-koncernen. 
Bestyrelsen har i forlængelse heraf i dag besluttet at tildele i alt 150.000 warrants til direktionen og visse ledende 
medarbejdere i SKAKO-koncernen på de vilkår, som fremgår af warrantprogrammet. Bestyrelsen har tildelt disse warrants til 
direktionen og visse ledende medarbejdere som en del af deres ansættelse i SKAKO-koncernen, som incitament til at kunne 
fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.   
  
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie à nominelt kr. 10 i SKAKO A/S og tildeles vederlagsfrit til deltagerne i 
warrantprogrammet. Udnyttelseskursen for hver af de tildelte warrants er fastsat til kr. 55,60 per aktie à nominelt kr. 10, som 
er lig den gennemsnitlige lukkekurs pr. aktie i SKAKO A/S, som handles under ISIN-kode DK0010231877 de seneste 10 
dage før udstedelsen af warrantprogrammet. Perioden er således fra og med den 8. marts 2021 til og med den 19. marts 
2021. Den samlede værdi af warrantprogrammet er kr. 2.534.447 svarende til en værdi per warrant på kr. 16,90, som er 
beregnet ved anvendelse af Monte Carlo-simuleringer, med en varighed på ca. 4,1 år, en egenkapitalforrentning (WACC) på 
7% pr. 22. marts 2021, en lukkekurs pr. 19. marts 2021 på kr. 61,80 og en årlig volatilitet af SKAKO A/S’ aktier på 33,50% 
samt en udbytteprocent på 4,10 %.  
 
De tildelte warrants vester på dagen for den ordinære generalforsamlings godkendelse af selskabets årsrapport for 
regnskabsåret 2023. Vesting er betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse hos SKAKO-koncernen. Efter vesting kan 
warrants udnyttes i en periode på to år. Antallet af warrants vester i følgende trancher; (i) hvis udnyttelseskursen er lig kr. 50 
på vesting dagen, skal 50% af warrants veste (”vesting 1”), (ii) hvis udnyttelseskursen er lig eller større end kr. 100 på 
vesting dagen, skal 100% af warrants veste (”vesting 2”), (iii) hvis udnyttelseskursen er mellem kr. 50 og kr. 100 skal 
warrants veste lineært forholdsmæssigt mellem vesting 1 og vesting 2 (”vesting 3”). Udnyttelseskursen fastsættes til 
gennemsnitskursen de seneste 90 dage før vesting dagen. Warrantprogrammet løber parallelt med tidligere 
warrantprogrammer udstedt i SKAKO A/S. Udnyttelse af de tildelte warrants i henhold til warrantprogrammet er betinget af, 
at den enkelte medarbejder ikke udnytter warrants, der er tildelt til den pågældende medarbejder i henhold til de tidligere 
warrantprogrammer udstedt i henholdsvis 2016 og 2017.  
 
Bestyrelsens beslutning om tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere er optaget i selskabets vedtægter 
pkt. 6.10 og vilkårene for de tildelte warrants fremgår af warrantprogrammet som vedlagt som bilag 6.10 til selskabets 
vedtægter, og bilag 6.10 udgør dermed en integreret del af selskabets vedtægter.  
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