
 

Styrelsens för Rottneros AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Förslaget från styrelsen för Rottneros AB (publ) (”Bolaget”) till utdelning motsvarar ett belopp om 
sammanlagt 106 800 347,50 kronor, baserat på 152 571 925 utestående aktier per den 4 oktober 2019 
(vilket exkluderar 821 965 aktier som innehas av Bolaget). 

Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka 325 miljoner kronor. På 
årsstämman den 2 maj 2019 beslutades om en ordinarie utdelning om 0,40 kronor per aktie och en extra 
utdelning om 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 0,70 kronor per aktie). Utbetalning av utdelningen 
skedde den 9 maj 2019. Den totala utdelningen beslutad av årsstämman uppgick till 106 800 348 kronor, 
vilket har minskat utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt  
17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen (2005:551) uppgår därmed till cirka 218 miljoner kronor. Efter extra 
bolagsstämmans beslut angående utdelningen förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt  
17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 106 800 347,50 kronor till cirka 111 miljoner kronor.  

Styrelsen har granskat Bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare 
överväganden, att en extra utdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till 
försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.  

Styrelsens uppfattning är att verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande är av sådan 
omfattning att den föreslagna utdelningen inte påverkar denna bedömning. 

Efter föreslagen extra utdelning har Bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt 
styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken 
Bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter utdelningen ha en tillfredställande likviditet 
och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett samt en tillfredställande finansiell ställning i 
övrigt.  

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte påverkar Bolagets möjligheter att fullgöra 
sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna värdeöverföringen påverka 
Bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar. 

Vid en samlad bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen att det 
inte föreligger hinder för att genomföra den föreslagna utdelningen i enlighet med styrelsens förslag.  

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.  
 

   

Vallvik i oktober 2019 
Rottneros AB (publ) 
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