Styrelsens för Rottneros AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
Styrelsen för Rottneros AB (publ) (”Bolaget”) har som en följd av Bolagets goda finansiella ställning
och resultat föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om en extra utdelning. Med anledning därav
avger styrelsen härmed enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelser för
händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning.
Utöver den information som Bolaget offentliggjort genom pressmeddelanden, främst halvårsrapporten
för perioden 1 januari – 30 juni 2019 vilken lämnades den 25 juli 2019 samt händelsen som
offentliggjordes den 16 september 2019 genom pressmeddelandet ”Rottneros ansöker om godkännande
från obligationsinnehavare till en potentiell extra utdelning”, har inga händelser av väsentlig betydelse
för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2018 lämnades den 20 mars 2019. All
information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.rottneros.com, under ”Investerare –
Pressreleaser”.
Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 106 800 347,50 kronor, baserat på
152 571 925 utestående aktier per den 10 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 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.
Därutöver har inga förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan balansdagen.
Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
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