STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE
ÖVER FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING
Styrelsen för Absolent Group AB (publ), org.nr 556591–2986, har föreslagit att
årsstämman den 4 maj 2021 beslutar om vinstutdelning om 1,80 kr per aktie.
Vinstutdelningen uppgår därmed till sammanlagt 20 377 742 kr. Med anledning av
styrelsens förslag till vinstutdelning, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt
18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
Förutsatt att årsstämman 2021 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om
vinstdisposition kommer 134 883 632 kr att balanseras i ny räkning. I moderbolaget
finns inga finansiella instrument som värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen
(1995:1554).
Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för
bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen.
Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid
beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling, framtidsprognoser samt andra
relevanta omständigheter för såväl bolaget och koncernen som för marknaden.
Efter vinstutdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket
enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för
den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter
vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan
anses tillgodosett.
Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att
fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna
vinstutdelningen påverka bolagets och koncernens förmåga att bedriva verksamheten
enligt gällande affärsplan eller att göra eventuella nödvändiga investeringar.
Efter företagen granskning och vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens
ekonomiska förhållanden, konstaterar styrelsen efter noggranna överväganden att en
vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra
och tredje styckena i aktiebolagslagen och att inga hinder därmed föreligger för att
genomföra vinstutdelning till aktieägare.
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