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STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP 22 § 
AKTIEBOLAGSLAGEN  
 
 
Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) får härmed avge följande yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 
som en möjlig alternativ säkringsåtgärd för att kunna genomföra bolagets Aktiesparprogram enligt punkt 15 i 
kallelsen till årsstämman 2021.  
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2020. Det framgår av årsredovisningen vilka principer som har tillämpats för värdering av tillgångar, 
avsättningar och skulder.  
 
Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgick bolagets fria egna kapital per den 31 december 2020 till 
476 722 463 kronor och bolagets bundna egna kapital uppgick till 2 748 409 kronor. Det föreslagna bemyndigandet 
utnyttjat fullt ut utgör 4,5 procent av bolagets egna kapital och 3,9 procent av koncernens egna kapital per 
balansdagen den 31 december 2020. 
 
Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgår bolagets soliditet till omkring 58 procent och koncernens 
soliditet till omkring 49 procent. Under antagandet att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier 
utnyttjas fullt ut reduceras bolagets soliditet från 58 procent till omkring 57 procent och koncernens soliditet 
reduceras från 49 procent till omkring 48 procent.  
 
Det föreslagna förvärvsbemyndigandet är avsett att säkra bolagets förpliktelser i anledning av Aktiesparprogram 
2019, 2020 och 2021 (såsom definierat i punkt 15 i kallelsen till årsstämman 2021). Bemyndigandet har en 
begränsning om maximalt 965 200 aktier av serie B. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie den 23 mars 
2021 (22,50 kronor) motsvarar fullt utnyttjande av bemyndigandet en värdeöverföring om 21 716 910 kronor. 
 
Det är styrelsens uppfattning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet 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 fas bolaget befinner sig i.  
 
Soliditeten bedöms även efter utnyttjandet av det föreslagna förvärvsbemyndigandet vara god och såväl bolagets 
som koncerners egna kapital bedöms vara tillräckligt stort i förhållande till bolagets och koncernens verksamhet. Det 
föreslagna utnyttjandet av förvärvsbemyndigandet påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att infria sina 
betalningsförpliktelser och bedöms inte begränsa bolagets möjlighet till fortsatta investeringar. 
 
Såväl moderbolaget som övriga i koncernen ingående bolag bedöms kunna upprätthålla en god likviditet även efter 
utnyttjandet av det föreslagna förvärvsbemyndigandet. 
 
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom har styrelsen gjort 
bedömningen att förslagen är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 
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