
 

 

 

 

STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § OCH 19 KAP. 22 § 

AKTIEBOLAGSLAGEN 

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 

aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande 

för styrelsen att återköpa egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och 

tredje stycket aktiebolagslagen är följande: 

Verksamhetens art, omfattning och risker  

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som Ahlsells verksamhet medför, framgår 

av bolagsordningen och i den senast avgivna årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs 

i Ahlsell medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen 

eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Koncernens och moderbolagets ekonomiska situation per den 31 december 2016 framgår av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Det framgår också av årsredovisningen vilka 

principer som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder. 

Den föreslagna utdelningen om 0,35 kronor per aktie motsvarar ett sammanlagt belopp om 

153 MSEK1 och ligger i linje med Ahlsells mål att med utrymme för strategisk flexibilitet betala 

en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av nettovinsten.  

Förslaget till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier innebär att 

styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter 

förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. 

Moderbolagets och koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2016 till 46 procent 

respektive 34 procent. Koncernens likvida medel uppgick per samma datum till 1 209 MSEK. 

Därtill fanns outnyttjade kreditramar om 1 534 MSEK. Den föreslagna utdelningen utgör 2 

procent av eget kapital i moderbolaget och 2 procent av eget kapital i koncernen per den 31 

december 2016. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgick per den 31 december 2016 till 7 052 

MSEK. 

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till 

omfattningen av Ahlsells verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens 

bedrivande med beaktande av den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet 

att förvärva egna aktier.  

                                                           
1 Den föreslagna utdelningens totalbelopp är beräknat baserat på antalet utestående aktier den 30 mars 2017. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7yYGfrrLSAhXCWywKHXsBA1sQjRwIBw&url=https://www.forenadeliv.se/ahlsell&psig=AFQjCNFChwjwzPWdWQqiWVaCKgyj3KpRQQ&ust=1488356515860254


 

Den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet om att förvärva egna aktier 

äventyrar inte fortsatta planerade investeringar. Bolagets ekonomiska ställning är sådan att 

bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt. 

Utdelnings- och förvärvsbemyndigandets försvarlighet 

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 

styrelsens bedömning att förslagen om utdelning och bemyndigande att förvärva egna aktier 

är försvarliga med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt. 
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