
Styrelsens förslag till utdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen för Rottneros AB (publ), har föreslagit att årsstämman 2015 fattar beslut om en ordinarie 
vinstutdelning med 20 öre per aktie samt en extra utdelning hänförlig till likviditetstillskottet i samband 
med försäljningen av Utansjöanläggningen om 20 öre per aktie, sammanlagt 40 öre per aktie. 
Avstämningsdag för utdelning ska vara den 22 maj 2015. Koncernens och moderbolagets resultat- 
och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 20 maj 2015 för fastställelse.  
 
Rottneros utdelningspolicy är att utdelningen ska vara anpassad till Rottneros resultatnivå, 
skuldsättningsgrad, finansiella ställning, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. 
Utdelningskapaciteten ska ses över en hel konjunkturcykel, snarare än ett enskilt år. Utdelningen 
under goda år kan därför komma att begränsas för att skapa förutsättningar för utdelning även under 
svagare år. Rottneros finansiella mål innebär att bolaget ska ha en tillgänglig likviditet motsvarande 
10 procent av koncernens årliga omsättning. 
 
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får styrelsen härmed avge följande 
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 
 
Styrelsens uppfattning är att föreslagen utdelning till aktieägarna inte utgör ett hinder för bolaget att 
fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt samtidigt som bolagets finansiella ställning möjliggör 
fortsatta investeringar och expansion. Den föreslagna utdelningen om sammanlagt 40 öre per aktie 
motsvarar 61,0 MSEK, vilket utgör 6,7 procent av moderbolagets egna kapital och 6,3 procent av 
koncernens egna kapital per balansdagen. Utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 
93,4 procent till 92,9 procent och koncernens soliditet från 77,3 procent till 76,2 procent. Soliditeten 
bedöms vara betryggande. Såväl moderbolaget som övriga i koncernen ingående bolag bedöms 
också kunna upprätthålla en god likviditet även efter styrelsens förslag. 
 
Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som anges ovan, att den föreslagna utdelningen med hänsyn 
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, 
samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt är försvarlig. Den 
föreslagna vinstutdelningen kan därmed motiveras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 
17 kap. 3 § 2-3 st. 
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Vallvik i april 2015 

Styrelsen i Rottneros AB 

 


