
 
STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN  
 
 
Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande 
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.  
 
 
Föreslagen vinstutdelning (punkt 7 b på dagordningen för årsstämman)  
 
Det framgår av förslaget till vinstutdelning att styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 konor per aktie.  
 
Avstämningsdag för att få utdelning ska vara måndagen den 9 maj 2018. Med denna avstämningsdag 
beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen torsdagen den 15 maj 2018.  
 
 
Styrelsens yttrande om den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet  
Projektengagemang Sweden AB’s inriktning är att utdelningen ska vara anpassad till resultatnivå, 
skuldsättningsgrad, finansiella ställning, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. 
Utdelningskapaciteten ska ses över en hel konjunkturcykel, snarare än ett enskilt år.  
Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen till aktieägarna inte utgör ett hinder för 
bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt samtidigt som koncernens finansiella 
ställning är försvarlig med hänsyn till den förvärvsexpansiva fas bolaget befinner sig i och möjliggör 
fortsatta expansion av verksamheten.  
Den föreslagna utdelningen om sammanlagt 2,00 kronor per aktie motsvarar 11 802 828 kronor, vilket 
utgör 5,9 procent av moderbolagets egna kapital och 5,1 procent av koncernens egna kapital per 
balansdagen den 31 december 2017. Utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 36,5 procent 
till 35,1 procent och koncernens soliditet från 31,6 procent till 30,4 procent. Soliditeten har bedömts 
vara betryggande.  
Såväl moderbolaget som övriga i koncernen ingående bolag bedöms kunna upprätthålla en god 
likviditet även efter en utdelning i enlighet med styrelsens förslag.  
Med hänvisning till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den föreslagna utdelningen är 
försvarlig 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.  
Den föreslagna utdelningen om sammanlagt 2,00 kronor per aktie kan motiveras med hänsyn till vad 
som anförs i 17 kap 3 § 2-3 st aktiebolagslagen. 
 
 

Stockholm i april 2018  

 

Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB 

 

 


