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Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 

 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 14 maj 2019 beslutar om utdelning om sammanlagt 

7,50 kr per aktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 108 993 255 kr. Med anledning av 

nämnda förslag avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. 

Bolagets policy är att minst 25% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Vid fastställande av 

utdelningsnivån ska styrelsen bl.a. ta hänsyn till koncernens expansionsmöjligheter, finansiella 

ställning och investeringsbehov. Föreslagen utdelning kan genomföras utan negativ inverkan på 

nämnda faktorer. 

Ett av bolagets finansiella mål är att koncernens nettoskuld inte ska överstiga 2,0 x EBITDA. 

Nämnda mål kommer vara uppfyllt även efter föreslagen utdelning. 

Det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter utdelningen. 

 

Styrelsen finner att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 

kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. 

 

Beräknat per den 31 december 2018 kommer koncernens soliditet efter föreslagen utdelning att 

uppgå till ca 34% (jämfört med ca 38% före utdelningen), medan bolagets soliditet efter föreslagen 

utdelning kommer uppgå till ca 85% (jämfört med ca 89% före utdelningen). Styrelsen finner detta 

tillfredsställande med hänsyn till bolagets och koncernens verksamhet.  

 

Styrelsen bedömer inte att utdelningen kommer påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria 

sina förpliktelser på kort eller lång sikt.  

 

Utöver vad anförs ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden vilka kan ha betydelse för 

bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör 

att föreslagen utdelning inte framstår som försvarlig.  

 

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgick den 31 december 2018 till  

349 236 815 kr. Om årsstämman godkänner utdelningsförslaget kommer således minst 240 243 560 

kr att återstå av bolagets fria egna kapital. Styrelsen finner detta tillräckligt i förhållande till 

verksamhetens art, omfattning och risker. 

Stockholm i april 2019 

 

Styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) 


