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SIMCORPS VISION!
“SimCorp er den mest attraktive samarbejdspartner for
kapitalforvaltere og den foretrukne leverandør af
kapitalforvaltningsløsninger globalt.”
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FINANSIELLE MÅL FOR 2016
Forventninger og resultater for 2016

Lokale valutaer

Realiseret 2016

24. september
2016

8,1%

5%-10%

3%-8%

3%-8%

Justeret non-GAAP
omsætning

12,4%

10%-15%

8%-15%

8%-13%

EBIT margin

22,8%

22%-24%

21%-24%

21%-24%

Justeret non-GAAP
EBIT margin

25,8%

24%-28%

24%-28%

24%-27%

Omsætning
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Q1 2016
Årsrapport 2015
10. maj 2016 (oprindelige forventninger)

CORPORATE GOVERNANCE
•

SimCorp følger anbefalingerne fra den danske
”Komitéen for God Selskabsledelse” og
anbefalingerne fra NASDAQs udvalg for Corporate
Governance

•

SimCorp forventer at danne en ”Nomination
Committee” i 2017

•

Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne og har
konkluderet, at SimCorp, med få undtagelser, er i
fuld overensstemmelse med anbefalingerne

•
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SimCorp begrunder undtagelserne her
www.simcorp.com
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Sætte den
strategiske
retning

Sikre
overholdelse af
virksomhedens
politikker,
standarder og
procedurer

Eksekvere på
strategi og
overvåge risici

AFLØNNING AF LEDELSEN 2016
Bestyrelsen

Aflønningskomponent

Realiseret 2016

Kontant vederlag

67%

SimCorp aktier

33%

Rejsetid

Kompensation

Direktionen

Aflønningskomponent

Retningslinjer

Realiseret 2016

100%

100%

Andre goder

10%

10%

Kortsigtet incitamentsprogram

45%

30%

Aktieaflønningsordning

10%

9%

Langsigtet incitamentsprogram

55%

55%

Fast løn (inkl. pension)
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AFLØNNING AF LEDELSEN
KORTSIGTET INCITAMENTSPROGRAM 2016
•
•

Kan maksimalt udgøre 45% af den faste løn
Udgjorde i 2016 sammenlagt 30,1%
Kortsigtet bonus
Balanced scorecard (max 30%)

Realiseret 2016
24,0%

Specifik bonus (max 6%)

6,0%

Over-performance bonus (max 9%)

0,1%

Total
Beregnet bonus

30,1%
EUR

Klaus Holse

205.000

Georg Hetrodt

114.000

Thomas Johansen*

101.000

* 1/1 – 13/12-2016
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AFLØNNING AF LEDELSEN
LANGSIGTET INCITAMENTSPROGRAM 2016

•
•
•
•

Det langsigtede incitamentsprogram (startet i 2014) er baseret på betingede aktier (RSUs)
De betingede aktier optjenes efter tre år på betingelse af fortsat ansættelse
Underlagt krav om, at der opnås en tilfredsstillende gennemsnitlig årlig omsætningsvækst og et tilfredsstillede
gennemsnitligt årligt driftsresultat efter skat for regnskabsårene 2014-2016
2014 incitament programmet opfyldte ved 100% af betingelserne

Antal

Klaus Holse
Georg Hetrodt
Thomas Johansen*
* 1/1 – 13/12-2016
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11,554
6,676
0

SIMCORP AKTIEN

•

Aktiekursen den 31. december 2016 var DKK
344,20 per aktie, svarende til en markedsværdi på
EUR 1,8 mia. (DKK 13,6 mia.)

•

SimCorps aktiekurs faldt med 12% i 2016
• OMXC20 CAP faldt med 2%

•

Likviditeten i SimCorp aktien (målt som
gennemsnitlig daglig omsætning) steg med 41% til
EUR 3,1 mio. i 2016

•

Det gennemsnitlige daglige antal af handler steg
med 89% til 1.004
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Per aktie
af DKK 1

SimCorp
OMXC 20
(Indekseret)

MidCap (indekseret)
Omsætning (EURm)

Omsætning
EURm

AKTIONÆRSAMMENSÆTNING
Aktionærsammensætning per type (2016)

6%

Aktionærsammensætning per geografi (2016)

5%

10%1%
38%

19%

23%

70%
28%
Institutionelle
Institutional investorer
investors

Private
Privateinvestorer
investors

Danmark
Denmark

Nordamerika
North America

Medarbejdere
og ledelse
Employees and
management

Egne
aktiershares
Treasury

Storbritannien
UK

Europa
UK)UK)
Europe(ex.
(ex.DK
DKogand

•

Aktiekapitalen beløb sig på DKK 41.500.000 på 41.500.000 aktier af nominel værdi af DKK 1

•

Storaktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen ultimo 2016:
• ATP
• Allianz Global Investors
• Ameriprise Financial Inc. (Columbia Wanger)
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DIVIDENDE OG KAPITALSTRUKTUR
Dividende

Kapitalstruktur

•

Bestyrelsen anbefaler en udlodning af udbytte på
EUR 33,3 mio. svarende til DKK 6,25 per aktie a
nominelt DKK 1 for 2016

•

SimCorp har en solid balance med en netto
kassebeholdning på EUR 31,6 mio., hvilket er EUR
11,8 mio. mindre end sidste år

•

Dette svarer til en udlodning af 67,7% af årets
ordinære resultat efter skat

•

Kapitalressourcer til at understøtte væksten

•

SimCorp forventer at igangsætte nyt
aktietilbagekøbsprogram i løbet af 2017, hvilket vil
udgøre EUR 35 mio.
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2016 I OVERBLIK
ORDREINDGANG STEG 20,3% Å-O-Å
Ordreindgang

Non-GAAP oms. vækst (LV)

Non-GAAP EBIT margin (LV)

EUR 85,1m

12,4% å-o-å

25,8%

En stigning på 20,3% å-o-å. Tolv nye
SimCorp Dimension og fire SimCorp Coric
ordrer i 2016

Justeret non-GAAP omsætning steg 12,4%
å-o-å i lokale valutaer i 2016. Rapporteret
omsætning steg 8,1% å-o-å i LV

Justeret non-GAAP EBIT margin i lokale
valutaer var 25,8% i 2016, mens den
rapporterede EBIT margin var 22,8% (LV)

Omsætning sikret på kontrakt

Licensbase

Frie pengestrømme

EUR 207,3m

EUR 749m

EUR 61,1m

Går ind i 2017 med EUR 207,3m af helårs
omsætning sikret på kontrakt – en
forbedring på EUR 27,4m å-o-å
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Licensbasen (akkumuleret licens
ordreindgang) steg EUR 74m til EUR
749m ultimo 2016

En stigning fra EUR 51,6m sidste år

NYE KUNDER I 2016
PRODUKT

LAND

KUNDE

TYPE

SimCorp Dimension

The Texas Treasury Safekeeping Trust Company

Back-office

SimCorp Dimension

Unavngiven kapitalforvalter

Middle- and back-office

SimCorp Dimension

Unavngiven kapitalforvalter

Front-to-back/IBOR

SimCorp Coric

Unavngiven kapitalforvalter

Client reporting

Exane

Back-office

SimCorp Dimension

Unavngiven kapitalforvalter

Front- and middle-office/IBOR

SimCorp Dimension

Belfius

Front- and middle-office/IBOR

SimCorp Dimension

Franklin Templeton Companies

Back-office

SimCorp Coric

Unavngiven kapitalforvalter

Client reporting

SimCorp Coric

Unavngiven kapitalforvalter

Client reporting

Q1

Q2
SimCorp Dimension
Q3
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NYE KUNDER I 2016
PRODUKT

LAND

KUNDE

TYPE

SimCorp Dimension

SEB

Back-office

SimCorp Dimension

Generali

Front-to-back/IBOR & Coric

SimCorp Dimension

The Retirement Systems of Alabama

Back-office

SimCorp Dimension

Svenska Handelsbanken

Front- and middle-office/IBOR

SimCorp Dimension

Unavngiven kapitalforvalter

Front-office/IBOR

SimCorp Coric

Vontobel

Client reporting

Q4
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OPDATEREDE STRATEGISKE PRIORITETER
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GLOBAL MARKEDSANDEL PÅ 15% ULTIMO 2016
ÅBNER FOR DET ITALIENSKE OG SPANSKE MARKED

•

Marked defineret som globale kapitalforvaltere med en formue under forvaltning på mere end EUR 10-15 mia. - omfatter cirka 1.200
potentielle kunder

•

SimCorp har mere end 180 SimCorp Dimension kunder over hele verden, hvilket udgør en samlet markedsandel på ca. 15%. For
markedssegmentet bestående af 200 største kapitalforvaltere i verden har SimCorp en markedsandel på over 30%
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AGIL UDVIKLING
TILPASNING TIL NYE MARKEDSVILKÅR UDFORDRINGER OG KUNDEKRAV, SOM DE
OPSTÅR
Kommentarer
•

•

Gennem hele 2016 har en agil udviklingsstrategi
blevet implementeret
• For at blive endnu mere innovative og
adaptive og hjælpe kunder på forkant
med de skiftende krav
Forventer effektivitet vil stige betydeligt i de
kommende år

•

En agil udvikling tilgang handler om at reagere
på forandringer, som de opstår ...

•

...Overvågning af skiftende markedstendenser,
tættere samarbejde og hurtigere feedback ...

•

Agil udvikling

Nye funktioner for
eksisterende
geografiske
områder og
segmenter

Produkt
ekspansion, f.eks.
alternative
investeringer

Nye funktioner for
nye geografiske
områder og
segmenter

Markedsudfordringer

Ny technologi,
f.eks. mobilitet og
cloud

Produkt kvalitet

Kundekrav

Kortere time-tomarket

Reduktion af
samlede
omkostninger

Skalerbarhed

... resultaterer i større værdi for kunder og mere
effektiv udnyttelse af udviklingsressourcer
Fordele ved en agil udviklingstilgang: SimCorp løbende forbedrer sit udbud i form af nye funktioner til
eksisterende og nye geografier og segmenter, produktkvalitet, samlede omkostninger af operationer,
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skalerbarhed, ny teknologi, produkt dækning og kvalitet, og time-to-market.

FORVENTNINGER 2017
FORTSÆTTENDE VÆKST
Kommentarer
•

SimCorp forventer vækst i omsætningen i lokal valuta og i overensstemmelse med IFRS15 på mellem 7% og 12%, og EBIT-marginen
opgjort i lokale valutaer på 25% - 28% i 2017

•

Baseret på valutakurser i slutningen af januar 2017, forventes omsætningsvæksten at vil blive positivt påvirket med omkring 0,4% point og EBIT-margin vil blive positivt påvirket med ca. 0,3% -point

•

ASP vil have en udvandende effekt på EBIT margin på grund af hosting-omkostninger og indtægter. ASP forventes at påvirke
omsætningsvæksten positivt med omkring 0,5% -point og en mindre negativ indvirkning på EBIT-margin (allerede inkluderet i
vejledningen)
2017 forventninger (IFRS 15)

Lokale valutaer

Kommentarer

Omsætningsvækst

7% - 12%

EBIT margin

25% - 28%

Omsætningsforventninger på 7%-12% repræsenterer
vækst fra korrigeret omsætning i 2016 (i
overensstemmelse med IFRS 15) til 2017 (i
overensstemmelse med IFRS 15)
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TAK TIL ALLE MEDARBEJDERE OG KUNDER

Vores resultater og evnen til at udnytte det fremtidige
potentiale afhænger i vid udstrækning af vores kompetente
medarbejdere. Jeg er stolt over at kunne sige, at et stort
engagement hos alle i organisationen var med til at sikre, at vi
indfriede vores målsætninger i 2016
Klaus Holse
CEO, SimCorp

21

© Copyright 2016

Spørgsmål
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ANVENDELSE AF OVERSKUD
Kommentarer

•

24

Bestyrelsen anbefaler at årets
totalindkomst på EUR 49,6 mio.
bliver fordelt på følgende måde:
• Udbytte på EUR 33,3 mio.,
svarende til DKK 6,25 pr.
aktie a DKK 1
• EUR 16,3 mio. overført til
overført resultat i
egenkapitalen
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Anvendelse af overskud

EUR mio.
Årets totalindkomst (moderselskabet)

49,6

EUR mio.
Udbytte (DKK 6,25 pr. aktie a DKK 1)

33,3

Til overført resultat

16,3

Total

49,6
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VALG TIL BESTYRELSEN (I)
Bestyrelsen

•

Nuværende medlemmer
• Jesper Brandgaard (formand)
• Peter Schütze (næstformand)
• Hervé Couturier
• Simon Jeffreys
• Patricia McDonald

•

Bestyrelsen indstiller Adam Warby som ekstra medlem af bestyrelsen i SimCorp

26

© Copyright 2016

VALG TIL BESTYRELSEN (II)

•
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Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Jesper
Brandgaard

Peter
Schütze

(formand)

(næstformand)

Simon
Jeffreys

Hervé
Couturier
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Patricia
McDonald

VALG TIL BESTYRELSEN (III)
Adam Warby

•

Adam Warby – CEO for Avanade

•

Adam Warby bringer mere end 30+ års international erfaring indenfor Enterprise Sales, Consulting og Global
Services fra karrier fra IBM, Microsoft og Avanade

•

Siden 2008 har Adam været medvirkende til at opbygge Avanades Digital og Cloud Managed Services-løsninger og
produktportefølje, herunder eksekvere en række kritiske opkøb

•

Hans stærke operationelle og finansielle færdigheder har været grundlaget for konsekvent tocifret vækst for
selskabet over en årrække

•

Adam levede og arbejdede i USA i syv år og har bred global erfaring har ledet Avanades europæiske operationer og
åbnede nye datterselskaber i markeder som Kina, Brasilien og Sydafrika

•

Adam har en B.S. i Mechanical Engineering fra Imperial College i London
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VALG AF REVISOR

Nuværende revisor:
• PWC

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor:
• PWC
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FORSLAG FRA BESTYRELSE
Forslag fra bestyrelse

A. Godkendelse af nedsættelse af selskabets aktiekapital
B. Godkendelse af bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen

C. Godkendelse af revideret vederlags- og incitamentspolitik
D. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
E. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
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6.A. GODKENDELSE AF NEDSÆTTELSE AF SELSKABETS
AKTIEKAPITAL
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 41.500.000 til nominelt DKK
40.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 1.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier.
Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved
nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne
aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 23. maj 2014 til den 23. oktober 2015 for en samlet anskaffelsessum på DKK
214.675.375,11. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. Som
konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3, 1. punktum ændret som følger:
"Selskabets aktiekapital er DKK 40.500.000, skriver kroner firtimillioner femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og hele
multipla heraf."
Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og
selskabets vedtægter.
Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer
via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil
nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som registreret.
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6.B. GODKENDELSE AF BEMYNDIGELSE TIL
BESTYRELSEN TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN
Bestyrelsen foreslår at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende
aktionærer med udløb 1. marts 2022.
Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 4 i sin helhed ændres til følgende:

”§ 4
Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden
fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000
(4.000.000 stk. á DKK 1). Forhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling, som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte
formueværdier, der i alle tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2022, og kan
af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.
De nye aktier noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i
omsætteligheden. Ingen af aktierne har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvist at lade deres aktier indløse
af selskabet eller andre.”
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6.C. GODKENDELSE AF REVIDERET VEDERLAGS- OG
INCITAMENTSPOLITIK
Bestyrelsen foreslår at revidere selskabets vederlags- og incitamentspolitik for selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion i henhold
til selskabslovens § 139. Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik vedhæftes som bilag til indkaldelsen.
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6.D. GODKENDELSE AF BESTYRELSENS VEDERLAG
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2017 og indtil næste ordinære generalforsamling fastsættes som følger, uændret fra 2015 og 2016, bortset fra
vederlaget til nomineringsudvalget:
(i) at det kontante vederlag til ordinære bestyrelsesmedlemmer fastsættes til DKK 250.000 og at det kontante vederlag til bestyrelsesformanden fastsættes til
DKK 625.000, mens det kontante vederlag til næstformanden fastsættes til DKK 375.000.
(ii) at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til ordinære bestyrelsesmedlemmer fastsættes til DKK 125.000 og at kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til
bestyrelsesformanden fastsættes til DKK 312.500, mens kursværdien af tildelte SimCorp-aktier til næstformanden fastsættes til DKK 187.500.
(iii) at formanden for selskabets revisionsudvalg i tillæg til sit normale bestyrelsesvederlag tildeles et halvt bestyrelsesvederlag svarende til et kontant vederlag på
DKK 125.000 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på DKK 62.500 og at ordinære medlemmer af revisionsudvalget i tillæg til deres sædvanlige
bestyrelsesvederlag tildeles et kvart bestyrelsesvederlag svarende til et kontant vederlag på DKK 62.500 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på DKK 31.250.
(iv) at formanden for selskabets nomineringsudvalg i tillæg til sit normale bestyrelsesvederlag tildeles et kvart bestyrelsesvederlag svarende til et kontant
vederlag på DKK 62.500 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på DKK 31.250 og at ordinære medlemmer af nomineringsudvalget i tillæg til deres sædvanlige
bestyrelsesvederlag tildeles 12,5 % af det årlige bestyrelsesvederlag svarende til et kontant vederlag på DKK 31.250 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på
DKK 15.625.
(v) at eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens, revisionsudvalgets og nomineringsudvalgets vederlag dækkes af selskabet.
Antallet af SimCorp-aktier, der tildeles, fastsættes på basis af en kurs svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage efter
offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2016. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter offentliggørelsen
af årsrapporten for 2017. Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er overført, dog under forudsætning af at de i hele denne
periode er medlem af bestyrelsen for SimCorp.
36
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6.E. BEMYNDIGELSE TIL AT ERHVERVE EGNE AKTIER
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til næste ordinære generalforsamling kan
erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusive selskabets nuværende
beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen
noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.
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