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FirstFarms’ tildeling af warrants til Selskabets direktion og ledere  

 
Warrants er en aftale som giver lederne i FirstFarms en ret – ikke en pligt – til at nytegne aktier på et fremtidigt tidspunkt 

til den dagsaktuelle kurs, der er gældende, når tildelingen af warrants finder sted. 

Formålet med warrants er:  

• At anerkende den værdi Selskabets ledere generer 

• At sikre langsigtet værdiskabelse for Selskabets aktionærer 

• At motivere den enkelte leder til også fremadrettet at yde en optimal indsats   

• At fastholde Selskabets ledere, hvis viden, erfaring og virke er en forudsætning for Selskabets fortsatte udvikling 

og vækst.  

Det er således både i warrants-ejerens, selskabets og aktionærernes interesse, at kursen på aktien på det tidspunkt hvor 

tegningsretten kan udnyttes, er betydelig højere end dagskursen var, da warrants blev tildelt. 

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard siger: 

”Tildelingen af warrants har til formål at skabe værdi for såvel aktionærer, selskabet og for selskabets ledere.  Warrants 

motiverer selskabets dygtige ledere til at yde den særlige og langsigtet indsats, det kræver at skabe gode resultater.  Gode 

resultater øger selskabets værdi til fordel for aktionærerne, og gør det samtidig muligt at foretage de nødvendige 

investeringer, der skal sikre FirstFarms fortsatte udvikling og vækst.” 

Warrants er en del af en lønpakke, men ikke en direkte bonus eller et tillæg til lønnen. Warrants er derimod en mulighed 

for en potentiel fremtidig god investering. 

Der er ingen garanti for gevinst i forbindelse med udnyttelsen af warrants. Udnytter lederen de tildelte warrants og tegner 

aktier i Selskabet, vil lederen efterfølgende have samme mulighed som øvrige aktionærers ved sin investering. 

Der er lige nu tildelt 276.500 warrants, som modsvarer 2,9% af FirstFarms’ samlede aktiekapital, og som løber til 2027. 

Alle ansatte kan frit købe og sælge aktier i FirstFarms, når insider-reglerne overholdes. Såfremt ledere vælger at udnytte 

tildelte warrants, vil de derfor i lighed med andre aktionærer frit kunne omsætte aktien. Vælger en leder af opsige sit 

arbejde, bortfalder retten til at udnytte warrants. 

Ovenstående er en kort sammenfatning af baggrunden for FirstFarms’ tildeling af warrants. Regler, vilkår og yderligere 

information findes i FirstFarms’ årsrapporter, vederlagspolitik og vederlagsrapporter. 

 


