
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 
 

Med anledning av styrelsens föreslag till årsstämman den 19 maj 2016 om utdelning med 1,50 
krona per aktie, avger styrelsen följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. 
 
Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av bolagets bolagsordning och av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Av årsredovisningen framgår bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2015. Det framgår vidare vilka 
principer som har tillämpats vid värdering av bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar 
och skulder.  
 
Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 uppgår bolagets fria egna kapital (disponibla 
vinstmedel och fria fonder) till ca 8 046 miljoner kronor. Bolagets bundna egna kapital uppgick 
per balansdagen den 31 december 2015 till ca 213 miljoner kronor. Det är styrelsens 
bedömning att det kommer att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital efter 
föreslagen utdelning.  
 
Den föreslagna utdelningen kommer att reducera bolagets soliditet från ca 84 procent till ca 
81 procent och koncernens soliditet från ca 46 procent till ca 44 procent, beräknat per den 31 
december 2015.  
 
Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka bolagets och 
koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Den 
föreslagna utdelningen förväntas inte heller negativt påverka bolagets och koncernens förmåga 
att göra affärsmässigt motiverade investeringar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, 
utifrån en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens 
uppfattning att den föreslagna utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 
kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Bolagets och koncernens egna kapital skulle ha varit 0 respektive 0 kronor mindre om 
tillgångar och skulder inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 § a årsredovisningslagen. 
 
Styrelsen anser således att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen. 
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