
   

 

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition   

Inför årsstämman den 4 juni 2020 föreslog styrelsen att ingen vinstutdelning skulle lämnas med an-

ledning av den stora osäkerhet som Covid-19 orsakat. De senaste månaderna har osäkerheten minskat 

men styrelsen anser att det ändå finns anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning 

har styrelsen därför beslutat att nu föreslå att en extra bolagsstämma i september 2020 beslutar om en 

vinstutdelning om 3,50 kr per aktie, totalt 567 Mkr. Förslaget följer styrelsens policy som innebär att 

beslut om aktieutdelning skall grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, fram-

tida investeringsplaner och finansiella ställning.   

Styrelsen har fastställt att koncernen skall ha en stark finansiell ställning där den finansiella nettoskulden 

inte skall överstiga 25 procent av det egna kapitalet. Per 2019-12-31 uppgick den till 9 procent och per 

2020-06-30 uppgick den till 7 procent. Den föreslagna utdelningen skulle öka nettoskulden i förhållande 

till eget kapital med 2 procentenheter.  

Det egna kapitalet i Holmen AB uppgick per 2019-12-31 till 10 656 Mkr, varav fritt eget kapital 

4 741 Mkr. Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen 

har påverkat det egna kapitalet med 146 Mkr. Koncernens egna kapital uppgick per 2019-12-31 till 

40 111 Mkr. I enlighet med IFRS finns ingen uppdelning av koncernens egna kapital i bundet respektive 

fritt. Ingen värdeöverföring har skett till aktieägarna sedan 2019-12-31 och hela det disponibla beloppet 

enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen om 4 741 Mkr kvarstår. 

Styrelsen bedömer att utdelning till aktieägarna med föreslaget belopp är försvarlig med hänsyn till de 

krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 

eget kapital och med hänsyn också till konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den finans-

iella ställningen förblir fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och bedöms, även med hänsyn till 

Covid-19, vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort 

som lång sikt och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.  
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