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STYRELSEN 
KABE GROUP AB (PUBL) 

Utdelningsförslag 

Styrelsen för KABE Group AB (publ.) föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning om 4,50 kronor per aktie. 

Sammantaget uppgår utdelningen till 40 500 000 kronor. Avstämningsdag föreslås bli den 16 december 2021. 

Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utbetald till aktieägarna av Euroclear 

Sweden AB den 21 december 2021. 

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring vid årsstämman 11 maj 2021 finns 41 642 406 kronor kvar av det 

enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)  

Styrelsen i KABE Group AB (publ.) får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra 

och tredje styckena aktiebolagslagen är följande:  

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet 

som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen 

eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.  

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2020, vilken finns tillgänglig på KABE Groups webbplats www.kabegroup.se, under rubriken 

”Finansiella- och bolagsstyrningsrapporter”.  Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som 

tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.  

Den föreslagna extrautdelningen om 4,50 kronor per aktie motsvarar ett belopp om sammanlagt 40 500 000 

kronor, baserat på 9 000 000 utestående aktier. 

Av försiktighetsskäl slopades vid pandemins inledning utdelningen för år 2019. För att kompenseras aktieägarna 

föreslås en extra utdelning inom ramen för vad lagstiftningen tillåter. Styrelsens strategi har varit att merparten 

av fria medel stannar i dotterbolagen. Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade 

vinstmedel uppgick per 31 december 2020 till 68 642 406 kronor respektive 1 104 miljoner kronor. På 

årsstämman i moderbolaget den 11 maj 2021 beslutades om en ordinarie utdelning om 3,00 kronor per aktie att 

utbetalas. Den totala ordinarie utdelningen beslutad av årsstämman uppgick till 27 000 000 kronor, vilket 

minskar utrymmet av fritt eget kapital i moderbolaget med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 

kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 41 642 406. Efter extra bolagsstämmans beslut 

angående extrautdelningen förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket 

aktiebolagslagen minska med 40 500 000 kronor till 1 142 406 kronor.  

Den föreslagna extrautdelningen begränsar inte bolagets möjligheter att genomföra pågående, och vidare 

genomföra värdeskapande, investeringar. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning 

än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och 

lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det styrelsens 

bedömning att förslaget om extrautdelning är försvarligt enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena 

aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet, finansiella behov och ställning i 

övrigt. 


