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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 2017

Forventninger og resultater for 2017

Realiseret
2017

Q3 2017
14. Nov., 2017

Q2 2017
24. Aug., 2017

Opkøb APL Italiana
29 Jun., 2017

Årsrapport 2016
(oprindelige
forventninger)

Omsætning

12,5%

9%-14%

9%-14%

9%-14%

7%-12%

EBIT margin

26,0%

24%-26%

24%-27%

25%-28%

25%-28%

Lokale valutaer
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CORPORATE GOVERNANCE

•

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

•

Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne og har
konkluderet, at SimCorp, med én undtagelse, er i
fuld overensstemmelse med anbefalingerne

•

SimCorp begrunder undtagelsen her
www.simcorp.com

•
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SimCorp forventer at danne en ”Nomination og
Remuneration Committee” i 2018 og dermed fjerne
undtagelsen
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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 2017
Bestyrelsen

Aflønningskomponent

Realiseret 2017

Kontant vederlag

67%

SimCorp aktier

33%

Rejsetid

Kompensation

Direktionen

Aflønningskomponent

Retningslinjer

Realiseret 2017

100%

100%

Up to 10%

Up to 10%

Kortsigtet incitamentsprogram

45%

32,4%

Aktieaflønningsordning

45%

32,4%

Langsigtet incitamentsprogram

55%

55%

Fast løn (inkl. pension)
Andre goder
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AFLØNNING AF LEDELSEN
KORTSIGTET INCITAMENTSPROGRAM 2017

•
•

Kan maksimalt udgøre 45% af den faste løn
Udgjorde i 2016 sammenlagt 32,4%
Kortsigtet bonus
Balanced scorecard (max 30%)

26,4%

Specifik bonus (max 6%)

6,0%

Over-performance bonus (max 9%)

0,0%

Total

32,4%

Beregnet bonus

EUR

Klaus Holse

304.600

Georg Hetrodt

128.300

Michael Rosenvold
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Realiseret 2017
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28.300

AFLØNNING AF LEDELSEN
LANGSIGTET INCITAMENTSPROGRAM 2017

•
•
•
•

Det langsigtede incitamentsprogram (startet i 2015) 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 2015-2017
2015 incitament programmet opfyldte betingelserne 100%

Antal
Klaus Holse
Georg Hetrodt
Michael Rosenvold
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11.854
6.828
N/A

SIMCORP AKTIEN

•

Aktiekursen den 31. december 2017 var DKK
353,30 per aktie, svarende til en markedsværdi på
EUR 1,9 mia. (DKK 13,9 mia.)

•

SimCorps aktiekurs steg med 3% i 2017
• OMXC LARGE CAP steg med 3%

•

Likviditeten i SimCorp aktien (målt som
gennemsnitlig daglig omsætning) steg med 29% til
EUR 4,1 mio. i 2017

•

Det gennemsnitlige daglige antal af handler steg
med 65% til 1.654
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Per aktie
af DKK 1

SimCorp

Large Cap (indekseret)
Omsætning (EURm)

Omsætning
EURm

AKTIONÆRSAMMENSÆTNING
Aktionærsammensætning per type (2017)

Aktionærsammensætning per geografi (2017)

6%3%

14%

1%

18%

38%
22%

73%
25%

Institutional investors
Institutionelle
investorer
Employees and
Medarbejdere
ogmanagement
ledelse

Private investorer
investors
Treasury
shares
Egne aktier

Denmark
Danmark
Storbritannien
UK

•

Aktiekapitalen beløb sig på DKK 41.690.767 på 41.690.767 aktier af nominel værdi af DKK 1

•

Storaktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen ultimo 2017:
• Ameriprise Financial Inc. (Columbia Wanger)
• Allianz Global Investors
• ATP
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North America
Nordamerika
Europa
UK)
Europe (ex.
(ex. DK
DK og
and
UK)

2017 DIVIDENDE

IFRS15
påvirkning

Som følge af, at SimCorp skifter fra licens til abonnementsbaserede licenser samt indførelsen af IFRS 15regnskabsstandarden, forventes et lavere niveau for pengestrømmen i de kommende år

2017
dividende

Yderligere
likviditet
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For regnskabsåret 2017 foreslås udbytte på EUR 34,6 mio. svarende til DKK 6,50 pr. aktie. Udbytte på EUR 34,6
mio. svarerende til 52% af årets resultat og 67% af de frie pengestrømme i 2017

I 2018 forventes pengestrømme ud over det, der anvendes til udbyttefordeling, at anvendes til at tilbagebetale
kreditfaciliteten etableret i forbindelse med købet af APL Italiana (omdøbt til SimCorp Italiana), og SimCorp forventer derfor
ikke at indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram i 2018

ÆNDRING I OVERSKUDSFORDELING
FOKUS PÅ AKTIONÆRVÆRDI
Kommentarer
•

Bestyrelsen har vurderet og besluttet at opdatere SimCorps resultatfordelingspolitik: I stedet for at udbetale udbytte på mindst 50% af
overskuddet for ordinære aktiviteter efter skat, forventer SimCorp at udbetale udbytte på mindst 40% af overskuddet på almindelige
aktiviteter efter skat

•

Yderligere pengestrømme vil blive brugt til at købe egne aktier, medmindre vi forudser andre kontantbehov

Tidligere udbytte politik*

Ny udbytte politik*

Aktietilbagekøb
eller anden brug
af pengestrømme

Aktietilbagekøb
eller anden brug
af pengestrømme
Dividende: mindst
40% af
overskuddet for
ordinære aktiviteter
efter skat

Dividende: mindst
50% af
overskuddet for
ordinære
aktiviteter efter
skat
Resultat efter skat

Frie pengestrømme

Anvedelse frie
pengestrømme

Resultat efter skat

Frie pengestrømme

* Illustrationer kun til illustrative formål. Endvidere er resultatet efter skat i overensstemmelse med IFRS 15 større end i overensstemmelse med IAS 18
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Anvedelse frie
pengestrømme

NY CFO – MICHAEL ROSENVOLD

•

Michael tiltrådte SimCorp fra ingeniør-, design- og konsulentfirmaet Rambøll,
hvor han har fungeret som CFO for koncernen siden 2008

•

Startede 1. oktober 2017

•

Forud for Rambøll var han CFO og ansvarlig for Investor Relations hos det
globale facilitetstjenestefirma ISS

•

I den tidlige del af hans karriere var Michael som revisor hos Arthur Andersen
i København og Chicago i mere end fem år
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2017 I OVERBLIK
OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 12,5% OG EBIT MARGIN PÅ 26,0% I LOKALE VALUTAER
Ordreindgang

Omsætningsvækst

EBIT

EUR 81,8m

12,5% y-o-y

EUR 88,9m

Fald på 3.8% å-o-å. Otte nye SimCorp
Dimension og tre SimCorp Coric ordrer i
2017

2017 omsætning på EUR 343,4m - op
11,0% i forhold til 2016 og 12,5% i lokale
valutaer

Stigning på EUR 7,4m vs. sidste år – pga.
stærk salg til eksisterende kunder samt
professional services

Omsætning sikret på kontrakt

Professional services vækst

Frie pengestrømme*

EUR 215,8m

31,6%

EUR 51,3m

Går ind i 2018 med EUR 215,8m af helårs
omsætning sikret på kontrakt – en
forbedring på EUR 8,5m å-o-å
* Pengestrømme fra driften minus CAPEX
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Aktiviteten er robust og på et højt niveau
med 31,6% vækst

Nedgang på EUR 9,5m vs. sidste år –
påvirket negativt af ændring til abonementsbetaling og omsætningsmix med mere PS

NYE KUNDER I 2017
PRODUKT

LAND

KUNDE

TYPE

Anonym

Back-office

SimCorp Coric

Anonym

Client reporting

SimCorp Coric

Anonym

Client reporting

SimCorp Dimension

Novo Holdings A/S

Front-to-back/IBOR

SimCorp Dimension

FIIG

Front-to-back/IBOR

SimCorp Dimension

Anonym

Middle- and back-office

Q1
SimCorp Dimension
Q2

Q3
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NYE KUNDER I 2017 OG 2018
PRODUKT

LAND

KUNDE

TYPE

SimCorp Dimension

Bank of Thailand

Front-to-back/IBOR

SimCorp Coric

Anonym

Client reporting

SimCorp Dimension

Central Bank of Trinidad and Tobago

Front-to-back/IBOR

SimCorp Dimension

SOKA-BAU

Front-to-back/IBOR

SimCorp Dimension

Anonym

Front-to-back/IBOR

METROPOLE Gestion

Front- and middle-office

Q4 2017

Q1 2018
SimCorp Dimension
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GLOBAL MARKEDSANDEL PÅ 15% ULTIMO 2017

•

Marked defineret som globale kapitalforvaltere med en formue under forvaltning på mere end USD 10-20 mia. - omfatter cirka 1.250
potentielle kunder

•

SimCorp har 186 SimCorp Dimension kunder over hele verden, hvilket udgør en samlet markedsandel på ca. 15%. For
markedssegmentet bestående af de 200 største kapitalforvaltere i verden har SimCorp en markedsandel på over 35%
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STRATEGISKE PRIORITETER
2018

Front office

Udvikle i skyen

Alternative
investeringer

Medarbejdere
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Vækst i Nordamerika

Standard platforme

UDVIKLE I SKYEN
SimCorp´s strategi i skyen

Argumenter for skyen

Kundeundersøgelser og industriundersøgelser
Outsourcing tyder på, at IM i stigende grad ikke er villig til at
spilde deres tid på ikke-kerneaktiviteter
SimCorp Dimension
som en service
Elasticitet

Åbenhed
Udvikling af SimCorp
Dimension i skyen

API'er giver nem adgang fra programmer og
scripts til autoriseret personale til at udvikle
tilpassede integrationer til tredjeparts software

SimCorp Evolution
Sikkerhed

21

© 2018

Elasticitet betyder betale for, hvad du
bruger

De største leverandører har råd til de
største og mest kompetente
sikkerhedshold i verden

FORVENTNINGER 2018
Kommentarer
•

SimCorp forventer vækst i omsætningen i lokal valuta på mellem 10% og 15%, hvoraf 3%-point relaterer sig til opkøbet af SimCorp
Italiana, og EBIT-marginen opgjort i lokale valutaer på 24.5% - 27.5% i 2017

•

Baseret på valutakurser i slutningen af januar 2018, forventes omsætningsvæksten at vil blive negativt påvirket med omkring 3% -point
og EBIT-margin vil blive negativt påvirket med ca. 0,5% -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 0,7%-point og en negativ indvirkning på EBIT-margin på 0,4%-point (allerede inkluderet i
vejledningen)

2018 forventninger

Omsætningsvækst (i lokale valutaer)
EBIT margin (i lokale valutaer)
22
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2018 forventninger

2017 realiseret

10% - 15%

12,5%

24,5% - 27,5%

26,0%

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 2017
Klaus Holse
CEO, SimCorp
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Spørgsmål
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ANVENDELSE AF OVERSKUD
Kommentarer

•

26

Bestyrelsen anbefaler at årets
totalindkomst på EUR 60,3 mio.
bliver fordelt på følgende måde:
• Udbytte på EUR 34,3 mio.,
svarende til DKK 6,50 pr.
aktie a DKK 1
• EUR 25,7 mio. overført til
overført resultat i
egenkapitalen
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Anvendelse af overskud

EURm
Årets totalindkomst (moderselskabet)

60,3

EURm
Udbytte (DKK 6,50 pr. aktie a DKK 1)

34,6

Til overført resultat

25,7

Total

60,3
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VALG TIL BESTYRELSEN (I)
Bestyrelsen

•

Nuværende medlemmer
• Jesper Brandgaard (formand)
• Peter Schütze (næstformand)
• Hervé Couturier
• Simon Jeffreys
• Adam Warby

•

Bestyrelsen indstiller Joan Binstock og Morten Hübbe (formelt på den ekstraordinære generalforsamling) som ekstra
medlem af bestyrelsen i SimCorp
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VALG TIL BESTYRELSEN (II)

•

29

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
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Jesper
Brandgaard

Peter
Schütze

(formand)

(næstformand)

Simon
Jeffreys

Hervé
Couturier

Adam
Warby

VALG TIL BESTYRELSEN (III)
Om Joan Binstock

•

Tidligere CFO og COO hos Lord, Abbett & Co. LLC

•

Joan har mere end 30 års erfaring fra den finansielle servicesektor. Hun tiltrådte Lord Abbett som Chief Operations
Officer i 1999, hvilket betyder, at hun vil kunne drage nytte af på en omfattende erfaring med operationer, herunder
softwareudvælgelse og implementering

•

MBA (Concentration in Financial Accounting) fra NYU Stern School of Business

Om Morten Hübbe

•

CEO i Tryg, et af de største forsikringsselskaber i norden

•

Morten bringer direktionens erfaring fra et dansk børsnoteret selskab og har derfor en solid knowhow om at arbejde
med nøgleinteressenter som investorer og tilsynsmyndigheder

•

MSc i økonomi og regnskab og management program på Wharton
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VALG AF REVISOR

Nuværende revisor:
• PWC

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor:
• PWC
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN
Forslag fra bestyrelsen

A. Godkendelse af nedsættelse af selskabets aktiekapital
B. Godkendelse af at bestyrelsen består af fire til otte medlemmer
C. Godkendelse af at kravet om en maksimumsalder for medlemmer af bestyrelsen fjernes
D. Godkendelse af at revidere selskabets vederlags- og incitamentspolitik
E. Godkendelse af bestyrelsens vederlag i 2018
F. Godkendelse af køb af egne aktier
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6.A. GODKENDELSE AF NEDSÆTTELSE AF SELSKABETS
AKTIEKAPITAL
• Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 190.767 fra nominelt DKK 40.690.767 til nominelt DKK
40.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 190.767 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 24. maj 2016 til den 28. juni 2016 for en samlet anskaffelsessum på DKK
65.086.609,84. 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 AT BESTYRELSEN BESTÅR AF
FIRE TIL OTTE MEDLEMMER
• For at sikre egnede bestyrelseskandidater som medlemmer af både revisionsudvalget og nomineringsudvalget og sekundært for at
sikre, at SimCorps har det optimale grundlag for succession i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen består af fire til otte medlemmer, inklusiv en formand og næstformand valgt af generalforsamlingen, i stedet for som nu tre til seks medlemmer. Som konsekvens
heraf foreslås vedtægternes § 15, 1. sætning ændret som følger: “Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, heraf en
formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og som kan genvælges.”
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6.C. GODKENDELSE AF AT KRAVET OM EN
MAKSIMUMSALDER FOR MEDLEMMER AF
BESTYRELSEN FJERNES
• Bestyrelsen foreslår, at kravet om en maksimumsalder for medlemmer af bestyrelsen fjernes, således, at vedtægternes § 15, 5. afsnit
med følgende ordlyd slettes: ”Kandidater, der opstiller til valg til bestyrelsen, må ikke være fyldt 70 år på datoen for den
generalforsamling, hvor valget skal finde sted.”
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6.D. GODKENDELSE AF AT REVIDERE SELSKABETS
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.E. GODKENDELSE AF BESTYRELSENS VEDERLAG I
2018
• Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2018 og indtil næste ordinære generalforsamling fastsættes som følger, uændret fra 2017:
• (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.
•

39

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 2017. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter
offentliggørelsen af årsrapporten for 2018. 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.
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6.F. GODKENDELSE AF KØB AF 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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Eventuelt
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