
 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) 
 
 
Styrelsen i Tele2 AB (publ) får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 6 § 
aktiebolagslagen. Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
är följande: 

Förslaget om extrautdelning 

Tele2s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell fortsätter generera starkt kassaflöde 
trots att pandemin kvarstår. I linje med Tele2s finanspolicy, som syftar till att bibehålla 
skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna, har styrelsen föreslagit att extra 
bolagsstämman beslutar om en extrautdelning. 

Den föreslagna extrautdelningen om 3,00 kronor per aktie motsvarar ett belopp om sammanlagt 
2 069 540 196 kronor, baserat på 689 846 732 utestående aktier per 2 juni 2021 (vilket exkluderar 2 
974 865 aktier som innehas av bolaget). 

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 

Den 25 mars 2021 lämnade Tele2 årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020. Den 
22 april 2021 offentliggjorde Tele2 delårsrapport avseende perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021, 
vilken beskriver väsentliga händelser fram till det datumet.  

Per 31 december 2020 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 37 392 miljoner kronor. På årsstämman 
den 22 april 2021 beslutades om en ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie att utbetalas i två 
lika stora utbetalningar. Den första utbetalningen skedde den 29 april 2021 och uppgick till totalt 2 
065 952 496 kronor. Den andra utbetalningen är planerad till den 8 oktober 2021 och förväntas 
uppgå till sammanlagt 2 069 540 196 kronor, baserat på 689 846 732 utestående aktier per 2 juni 
2021 (vilket exkluderar 2 974 865 aktier som innehas av bolaget). Den totala ordinarie utdelningen 
beslutad av årsstämman förväntas därmed uppgå till 4 135 492 692 kronor, vilket minskar utrymmet 
av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 första stycket 
aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 33 257 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut 
om extrautdelning förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket 
aktiebolagslagen minska med 2 069 540 196 kronor till cirka 31 187 miljoner kronor.  

Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen. 

Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. 
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