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Punkt 10.

Styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning i enlighet
med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande:
Den föreslagna utdelningen utgör 2,0 procent av bolagets eget kapital och
2,2 procent av koncernens eget kapital. Bolagets soliditet uppgår per den 31 december 2015 till 59 procent (föregående år 67 procent).
Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som
anges i aktiebolagslagens 17 kap 3 § angående de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljande av de investeringar som bedöms erforderliga eller
bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Den föreslagna utdelningen bedöms lämna ett tillräckligt finansiellt utrymme för
bolagets fortsatta expansion. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att
klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning
ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt
att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.
Bolagets utdelningsbara medel uppgår till 176 938 477 kronor. Med hänvisning till
ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom lämnar styrelsen
förslag på en utdelning till aktieägarna om totalt 4 076 504 kronor vilket motsvarar
nittio (0,90) öre per aktie jämfört med föregående år om sjuttiofem (0,75) öre per aktie. Avstämningsdag skall vara måndagen den 16 maj 2016. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom
Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 maj 2016. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 172 861 973 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.
Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2016
för fastställelse.
Koncernens och moderbolagets ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter.
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