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Bilaga 1 till styrelseprotokoll 1/2019

YTTRANDE FRÅN STYRELSEN AVSEENDE FÖRESLAGEN 
UTDELNINGS FÖRSVARLIGHET ENLIGT 18 KAP. 4 § ABL

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter 

närmare överväganden, att en vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag om tre kronor 

och tjugo öre (3,20) kr per aktie, vilket innebär en total utdelning om 241.655.635 kr, är 

försvarlig med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen, såsom den uttrycks i 17 kap. 3 § 2 

och 3 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen relaterat till de krav som kan ställas 

på bolagets och koncernens egna kapital i förhållande till den verksamhet – dess art, 

omfattning och risker – som bolaget och koncernen bedriver, inte är av en sådan omfattning 

att den negativt skulle påverka bolaget eller koncernen.

Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet – cirka 

32,7 procent för bolaget respektive cirka 42,6 procent för koncernen – vilket enligt styrelsens 

bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den typ av verksamhet 

som bedrivs och för den bransch inom vilket bolaget och koncernen opererar. Bolaget och 

koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha ett konsolideringsbehov som kan anses 

tillgodosett, samt en tillfredsställande likviditet och en god ställning i övrigt. Styrelsens 

bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets eller koncernens 

möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den 

föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna påverka bolagets eller koncernens förmåga att 

göra planerade investeringar.

I bolagets balansräkning har vissa tillgångar och skulder relaterade till derivat värderats till 

verkligt värde. Värderingen av det egna kapitalet har inneburit en negativ påverkan på det 

egna kapitalet med tre (3) miljoner kr. 

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser 

styrelsen, också med beaktande av händelser och omständigheter efter räkenskapsårets 

utgång, inga hinder föreligga för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen i enlighet 

med styrelsens förslag.




