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Bolagets och koncernens ekonomiska ställning  
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019, verksamhetens art och 
omfattning samt de risker som bolagets och koncernens verksamhet medför framgår av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019. Det framgår också av årsredovisningen och 
koncernredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och 
skulder.   
 
Enligt balansräkningen för räkenskapsåret 2019 uppgår bolagets fria egna kapital till 4 443 623 898 
kronor. Bolaget har sedan 31 december 2019 inte beslutat om några värdeöverföringar eller om 
förändringar i dess bundna egna kapital.  
 
Förslaget till extra bolagstämman om en utdelning om 2,25 kronor per stamaktie innebär en utdelning 
om totalt 456 626 718 kronor beräknat på det totala antalet stamaktier i bolaget minskat med bolagets 
innehav av egna stamaktier. 

 
Förslaget till extra bolagsstämman om förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att 
förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) 
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2020. 

 
Utdelningens och förvärvsbemyndigandets försvarlighet  
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens 
bedömning att den föreslagna utdelningen och det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarliga med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och 
koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
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