
 
Styrelsens förslag till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt 

motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) 
 
 

Till 2021 års årsstämmas förfogande står följande vinstmedel: 
- Överkursfond och balanserat resultat 61 159 512,61 kronor 
- Årets resultat 12 023 598,86 kronor 

Totalt disponibla vinstmedel 73 183 111,47 kronor. 

Styrelsen föreslår följande disposition av de disponibla vinstmedlen: 
- Utdelas till aktieägarna 0,02 kronor per aktie, sammanlagt 2 794 015,36 kronor 
- Överförs i ny räkning sedan avräkning mot överkursfond skett 70 389 096,11 kronor 
- Summa 73 183 111,47 kronor 

 
Avstämningsdag föreslås vara den 27 april 2021. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas 
utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 april 2021. Sista dag för handel med 
bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då den 23 april 2021. 

____________ 

 
Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551). 
Moderbolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat-   och 
balansrapporten. Den 31 december 2020 uppgick moderbolagets eget kapital till 83 093 115 kronor. 
Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och är i enlighet med bolagets 
långsiktiga finansiella mål. Kapitaltäckningsgrad och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att 
vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom. 

 
Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
 
1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet; och 
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 
Såvitt styrelsen och verkställande direktören känner till är årsredovisningen upprättad i överenstämmelse 
med god redovisningssed. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten 
och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och 
moderbolaget som skapats av årsredovisningen. 
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