Bilaga 6
Till

Protokoll från Årsstämma i Atlas Copco AB den 24 April 2008

Ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2008
Bakgrund och skäl för förslaget
Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i
Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på bolagets aktier och
inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Vidare är det styrelsens bedömning
att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på
den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla
nyckelpersoner i koncernen.
Styrelsens förslag har beretts av ersättningskommittén i företaget för beslut i styrelsen.
Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och beslut om förslaget.
Det Fullständiga Förslaget
Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt
245 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 4 200 000 Atlas Copco
aktier av serie A.
Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value
Added (EVA), utvecklas under 2008. I ett intervall på 900 MSEK varierar tilldelningen
linjärt från noll till 100% av maximal tilldelning. Intervallets storlek och gränsvärden
fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.
Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de
olika nyckelgrupperna:
kategori 1 – verkställande direktören (1)- 117 500 personaloptioner
kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 58 750 personaloptioner
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (24) – 29 375
personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 213) – 14 687 personaloptioner.
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Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på
befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptioner
kommer att ske senast 20 mars 2009.
Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för
nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan
alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med
motsvarande villkor som personaloptionsprogrammet.
Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för tilldelningen.
Personaloptionerna är inte överlåtbara.
Lösenperioder
Personaloptionerna kan utnyttjas för köp av aktier enligt följande:
en tredjedel tidigast ett år efter tilldelningen
två tredjedelar tidigast två år efter tilldelningen
samtliga tidigast tre år efter tilldelningen.
Lösenpris
Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110 procent av genomsnittet av
slutkurserna vid Stockholmsbörsen för aktie av serie A under en period om 10 börsdagar
närmast efter publiceringen av årsbokslutet (bokslutskommunikén) för verksamhetsåret
2008.
Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning
eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver bolagets utdelningspolicy
kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om
omräkning skall fattas av styrelsen i bolaget.
Teoretiskt värde för mottagaren
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes
optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om
90,25 kronor och förväntad volatilitet om 27 procent. Det teoretiska värdet beräknas
uppgå till 16,39 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 68,8 miljoner
kronor för hela programmet.
Leverans av aktier och kostnader
Personaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga aktier. I Sverige kan
personaloptionerna alternativt, om innehavaren så begär, utnyttjas för kontantinlösen
varvid innehavaren erhåller ett belopp motsvarande skillnaden mellan aktiekursen vid
lösentillfället och lösenpriset.
Utöver kostnader för att säkra företaget åtaganden enligt ovan kommer
personaloptionstilldelningen att medföra redovisningseffekter enligt IFRS 2.
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Personaloptionerna skall kostnadsföras som en personalkostnad (exklusive sociala
avgifter) över intjänandetiden och redovisas direkt mot eget kapital. Det belopp som
redovisas omprövas kontinuerligt under personaloptionernas intjänandeperiod.

Nacka i februari 2008-04-25

Styrelsen
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