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Beijer Refs styrelse föreslår lägre utdelning

På grund av den osäkerhet som COVID-19 orsakat föreslår styrelsen i Beijer Ref AB att utdelningen för 
2019 ska ändras. Beijer Refs styrelse kommer att föreslå bolagsstämman den 16 april en utdelning om 
1,75 kronor, samtidigt som ambitionen om en total utdelning om 3,50 kronor under 2020 bibehålls.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår en kontantutdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per 
aktie, vilket avviker från det tidigare kommunicerade utdelningsbeloppet på 3,50 kronor. Justeringen av 
utdelningen beror på den nuvarande instabiliteten på marknaden. Styrelsen har som ambition att kalla 
aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en extra utdelning, om marknaden 
stabiliserats och normaliserats. Det rådande marknadsläget har fått såväl bolagets styrelse som andra 
bolag att vidta försiktighetsåtgärder och styrelsen föreslår därför denna anpassning jämfört med 
tidigare kommunicerade utdelningsförslag. 

En effekt av detta är att styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat – punkt 8 b) på års-
stämmans dagordning – därför ändras på följande sätt:

Punkt 8 (b) - Utdelning

Av den tillgängliga vinsten om 1 584 418 212 kronor ska utdelning utbetalas till ett sammanlagt belopp 
om 1,75 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning om 221 439 242 kronor. Avvikelsen från vad 
som tidigare kommunicerats avseende den avsedda utdelningen beror på det rådande marknadsläget. 
Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 20 april 2020. Om årsstämman beslutar att godkänna 
detta förslag kommer utdelningen att betalas från Euroclear den 23 april 2020.
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