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Styrelsens i Saminvest AB förslag till beslut om
vinstutdelning på årsstämma 2018
Förslag enligt 18 kap 2-3 §§ aktiebolagslagen (2005:551)
Enligt förslag till årsredovisning och koncernredovisning för Saminvest AB för räkenskapsåret
2017, den 1 januari 2017 till den 31 december 2017, uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap.
3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 5 239 029 849 kronor. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen
årsstämman 2018 att fatta beslut om utdelning med sammanlagt 200 000 000 kronor,
motsvarande 2 000 kronor per aktie, att utbetalas kontant senast den 10 maj 2018.

Yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och
redovisar styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn
till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckerna aktiebolagslagen.
Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka fyra (4) procent av bolagets fria egna kapital enligt
förslag till årsredovisning och koncernredovisning. Den föreslagna utdelningen reducerar
bolagets soliditet till 99,28 procent, och koncernens soliditet till 99,23 procent, vilket är
betryggande mot bakgrund av att verksamheten sedan utgången av räkenskapsåret inte bedrivits
på ett sådant sätt att storleken på egna kapitalet, såväl i bolaget som i koncernen, påverkats
negativt.
Styrelsen bedömer att såväl bolagets som koncernens likviditet kan upprätthållas på en
betryggande nivå. Med beaktande av relationen mellan tillgångar, skulder och eget kapital såväl
i bolaget som i koncernen samt med hänsyn till resultatprognoser och investeringsbehov per
denna dag anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Den
föreslagna utdelningen är även försvarlig med hänsyn till konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt, såväl i bolaget som i koncernen.
Utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina korta och långfristiga förpliktelser
eller genomföra nödvändiga investeringar. Styrelsens uppfattning är att bolagets och koncernens
ekonomiska ställning med beaktande av den föreslagna utdelningen är betryggande för
fordringsägarna.
Inga händelser av väsentligt betydelse med inverkan på bolagets eget kapital har inträffat under
kalenderåret 2018. Styrelsen kan inte heller finna andra omständigheter som föranleder att
utdelning inte bör ske enligt styrelsens förslag.
Mot bakgrund av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckerna
aktiebolagslagen.

Stockholm den 20 mars 2018
Styrelsen i Saminvest AB

