
Styrelsens för Securitas AB yttrande enligt 18 kap 4§ 
aktiebolagslagen. 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för 
fastställande på årsstämman den 4 maj 2010.  
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:  
 
 Kronor
Säkringsreserv       - 68 565 526 
Omräkningsreserv  780 498 567
Balanserat resultat     11 457 619 326
Årets resultat 1 957 438 512  

Summal 14 126 990 879
 
Styrelsen föreslår, att i utdelning till aktieägarna lämnas:  
 
 Kronor
3,00 kr per aktie                      1 095 176 691
Att i ny räkning överföres    13 031 814 188  

Summa    14 126 990 879
 
Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning 
 
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får styrelsen härmed 
avge följande yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  
 
Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december, 2009 uppgår till 12 169 552 367 
kronor, årets resultat uppgår till 1 957 438 512 kronor varav ingår resultat av värdering 
finansiella instrument enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen med  245 904 kronor. 
 
Bolagets egna kapital per 31 december 2009 skulle ej påverkats om en värdering av 
finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § 
årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip, då ingen skillnad 
föreligger per denna datum. 
 
Till årsstämmans förfogande står därmed 14 126 990 879 kronor i disponibla vinstmedel. 
 
 
Förutsatt att årsstämman 2010 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om 
vinstdisposition, kommer 13 031 814 188  kronor att balanseras i ny räkning. Full 
täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstdelning.  
 
 

 

 



 
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet 
genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och 
bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna 
utdelningen äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts 
erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än 
att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets 
konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända 
förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.  
 
Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen är försvarlig med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
 
Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och 
noter. 
 
 
Förslag till avstämningsdag för utdelning  
Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 7 maj 2010. Om 
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att 
utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 12 maj 2010. 
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