
 
 

Styrelsens för Handicare Group AB (publ), org. nr 556982-7115, förslag till beslut om 
dispositioner beträffande bolagets vinst  

 

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition1 
Till årsstämmans förfogande står följande medel i Handicare Group AB (publ): 
 
 Euro 

Överkursfond  273 797 668 

Balanserat resultat  -15 481 956 

Årets resultat  -4 597 916 

Summa  253 717 796 

 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras enligt följande: 

 Euro 

Till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie  2 869 6982 

I ny räkning överföres 250 848 098 

Summa  253 717 796 

 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 fastställs till 0,50 kronor per aktie (motsvarande 
cirka 0,05 euro baserat på den terminskurs bolaget ingått säkringsarrangemang till).  
 
Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 11 maj 2018. Om årsstämman 
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB 
onsdagen den 16 maj. 
 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning  
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande 
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Vid utdelning ska hänsyn tas till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens eget kapital samt till moderbolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 89,0 miljoner euro. Till 
årsstämmans förfogande står sammanlagt 253,7 miljoner euro. Om årsstämman fattar beslut i enlighet 
med förslaget om vinstdisposition kommer 250,8 miljoner euro att återstå av det fria egna kapitalet som 
är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Full täckning kommer att finnas för bolagets och 
koncernens egna kapital efter verkställande av förslaget. 

Styrelsens uppfattning är att Handicare efter den föreslagna utdelningen har fortsatt god finansiell 
kapacitet att möta de krav som verksamhetens art, omfattning, investeringsbehov och risker ställer på 
koncernens och moderbolagets eget kapital. Förslaget är således försvarligt med hänsyn till 
koncernens och moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 
Verksamhetens art, omfattning och risker 

                                                      
1 Baserat på antal utestående aktier per den 31 december 2017 (58 939 000 aktier). Bolaget innehar inga egna 

aktier.   
2 Baserat på den terminskurs bolaget ingått säkringsarrangemang till. 



 
 

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, likviditet och ställning i övrigt 
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 åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 
sammanlagt cirka 1,1 procent av bolagets eget kapital och 1,7 procent av koncernens eget kapital. 

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 91,4 procent respektive 
49,5 procent. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna minskar bolagets och koncernens soliditet 
med 1,1 procentandelar från 92,5 procent respektive 0,9 procentandelar från 50,4 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 
Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och övriga i koncernen ingående bolags 
förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Bolaget och koncernen har 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 
Styrelsen har 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. 

___________________ 
 

Stockholm i april 2018 
Handicare Group AB (publ) 

Styrelsen 
 


