
 

Styrelsens för Tele2 AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Statement from the Board of Tele2 AB (publ) in accordance with Chapter 18 Section 4 
of the Swedish Companies Act 
 
Förslaget från styrelsen för Tele2 AB (publ) (”Bolaget”) till en extrautdelning motsvarar 
ett belopp om sammanlagt 2 410 196 509 kronor, baserat på 688 627 574 utestående aktier 
per den 17 augusti 2020 (vilket exkluderar 1 714 023 aktier som innehas av Bolaget).  
The proposal from the Board of Tele2 AB (publ) (the “Company”) on an extraordinary 
dividend corresponds to a total amount of SEK 2,410,196,509, based on 688,627,574 
outstanding shares as of 17 August 2020 (which excludes 1,714,023 shares held by the 
Company). 
 
Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 21 611 miljoner kronor. 
På årsstämman den 11 maj 2020 beslutades om en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per 
aktie att utbetalas i två lika stora utbetalningar. Den totala ordinarie utdelningen beslutad 
av årsstämman förväntas uppgå till 3 787 451 657 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt 
eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. 
aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 17 824 miljoner kronor. Efter extra 
bolagsstämmans beslut angående extrautdelningen förväntas det resterande tillgängliga 
beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 2 410 196 509 kronor till 
cirka 15 413 miljoner kronor.  
As of 31 December 2019, the Company’s non-restricted equity amounted to SEK 21,611 
million. The Annual General Meeting on 11 May 2020 resolved to pay an ordinary 
dividend of SEK 5.50 per share, to be paid in two equal instalments. The total ordinary 
dividend resolved by the Annual General Meeting is expected to amount to SEK 
3,787,451,657 which reduces the available non-restricted equity by the same amount. 
Hence, the available amount for distribution in accordance with Chapter 17, Section 3, 
Paragraph 1 of the Swedish Companies Act, amounts to approximately SEK 17,824 
million. Following the Extraordinary General Meeting’s resolution regarding the 
extraordinary dividend, the available amount in accordance with Chapter 17, Section 3, 
Paragraph 1 of the Swedish Companies Act is expected to be reduced by SEK 
2,410,196,509 to approximately SEK 15,413 million. 
 
Styrelsen har granskat Bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar att 
en extrautdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till 
försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen 
(2005:551). 
The Board has examined the Company’s and the group’s financial position and finds that 
an extraordinary dividend in accordance with the proposal of the Board is justifiable 
considering the prudence rule in Chapter 17, Section 3, Paragraphs 2 and 3 of the Swedish 
Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)). 
 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna extrautdelningen även är försvarlig med 
beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet. 
It is the opinion of the Board that the proposed extraordinary dividend is justifiable also 
having regard to the equity requirements posed by the nature and scope of and the risks 
associated with the operations. 
 



  

Efter den föreslagna extrautdelningen har Bolaget och koncernen fortfarande en god 
soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan 
uppställas för den bransch inom vilken Bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen 
bedöms efter den föreslagna extrautdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett 
konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett samt en tillfredställande finansiell 
ställning i övrigt. 
After payment of the proposed extraordinary dividend, the Company and the group will 
continue to have a satisfactory financial solidity, which pursuant to the Board’s 
assessment meets the demands of the industry in which the Company operates. After 
payment of the proposed extraordinary dividend, the Company and the group are deemed 
to have a satisfactory level of liquidity, a consolidation need that is met and a satisfactory 
general financial position. 
 

Styrelsens bedömning är att den föreslagna extrautdelningen inte påverkar Bolagets 
möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den 
föreslagna värdeöverföringen påverka Bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga 
investeringar. 
It is the Board’s assessment that the payment of the proposed extraordinary dividend will 
not affect the Company’s short or long-term ability to discharge its liabilities or the 
Company’s ability to make any required investments. 
 

Vid en samlad bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden och 
verksamhetens natur, anser styrelsen att det inte föreligger hinder för att genomföra den 
föreslagna extrautdelningen i enlighet med styrelsens förslag. 
In summary, considering the Company’s and the group’s financial position and nature of 
operations, the Board assesses that nothing precludes the payment of the proposed 
extraordinary dividend in accordance with the Board’s proposal.  
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Stockholm i augusti 2020 
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