
FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS 
RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN 
 
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) 
 
Till årsstämmans förfogande står totalt 2.970.430.554 kronor.  
 
Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per 
preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, 
vilket innebär en utdelning om totalt 119.479.684,80 kronor på befintliga preferensaktier.  
 
Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara den sista 
vardagen i juni, september, december och mars månad.  
 
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels emitteras 
genom fondemission, dels kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande, dels 
genom beslut på bolagsstämma innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och med den dag 
de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 
2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.  
 
Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.  
 
Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) 
 
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs 
i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.  
 
Den föreslagna utdelningen minskar bolagets och koncernens soliditet, men som ändock efter 
föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen 
verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är positiv med 
generellt god efterfrågan i de påbörjade projekten. Vidare gör styrelsen bedömningen att koncernen 
och därmed moderbolaget har en god projektportfölj vilket ger goda förutsättningar för framtida vinster 
och kassaflöden.  
 
Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att 
utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen 
inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra 
nödvändiga investeringar. 
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