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Förslag till vinstutdelning jämte styrelsens motiverade yttrande däröver 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 

stående vinstmedel 5 110 476 971  

disponeras på följande sätt:    

Till aktieägarna utdelas två kronor och tjugo öre (2,20) per aktie 

vartill åtgår 210 786 448  

I ny räkning överföres  4 899 690 523  

Totalt 5 110 476 971  

 

Styrelsen föreslår att utdelningen om 2,20 kronor per aktie delas upp på två 

utbetalningstillfällen om vardera 1,10 kronor per aktie.  

Som avstämningsdag för det första utbetalningstillfället föreslår styrelsen torsdagen 

den 30 april 2020. Som avstämningsdag för det andra utbetalningstillfället föreslår 

styrelsen fredagen den 2 oktober 2020. Den första utdelningen förväntas utbetalas 

till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020 och den andra utdelningen förväntas 

utbetalas till aktieägarna onsdagen den 7 oktober 2020. 

Motivering 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2020 beslutar om vinstdisposition 

innebärande att det till aktieägarna utdelas två kronor och tjugo öre per aktie 

(2,20). Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt ca 211 miljoner kronor. 

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den 

föreslagna vinstutdelningen. 

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig 

med hänsyn till de faktorer som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i 

aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla 

följande.  

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter 

föreslagen vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens 

art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och 

koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget. 

Konsolideringsbehov 

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ställning 

samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina 
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åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 4 procent av bolagets eget 

kapital och 11 procent av koncernens eget kapital.  

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 

67 procent respektive 27 procent. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god 

i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Styrelsen anser att 

bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla 

eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets 

och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar 

i enlighet med styrelsens planer. 

Likviditet 

Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt 

betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen 

inte kommer att påverka bolagets eller koncernens förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser på kort eller lång sikt. Bolaget och koncernen har god 

tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med 

kort varsel, varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap 

att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade 

händelser.  

Ställning i övrigt 

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som 

kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen 

omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning inte 

framstår som försvarlig.  
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Stockholm i mars 2020 

Coor Service Management Holding AB (publ) 
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