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Styrelsens för Securitas AB yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § 
aktiebolagslagen 

 

 

Förslag till vinstdisposition 

Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman 

den 3 maj 2017. 

 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: 

  Kronor  

Säkringsreserv 17 926 583 

Balanserat resultat 16 640 862 263 

Årets resultat
1
 2 292 159 285 

Summa 18 950 948 131 

1 Inkluderar lämnade koncernbidrag till dotterbolag med 8 853 000 kronor. 

 
 

Styrelsen har föreslagit att vinstmedlen disponeras enligt följande:  

  Kronor  

att i utdelning till aktieägarna lämnas  
3,75 kronor per aktie 1 368 970 864 

att i ny räkning överföres  17 581 977 267 

Summa 18 950 948 131 

 

 

Förslag till avstämningsdag för utdelning 

Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen föreslagit den 5 maj 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet 

med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 10 

maj 2017. 

 

Förslag till bemyndigande avseende förvärv av egna aktier 

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman 2017 ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 

tiden intill nästa årsstämma 2018, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär att styrelsen 

bemyndigas att förvärva högst så många aktier att det egna innehavet vid varje tillfälle uppgår till högst tio (10) 

procent av samtliga aktier i bolaget. 

 

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning och förslag till bemyndigande avseende förvärv av egna 

aktier 

Styrelsen får härmed avge följande yttrande angående förslaget om vinstutdelning och bemyndigande avseende 

förvärv av egna aktier i enlighet med 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen. 

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2016 uppgår till 16 658 788 846 kronor och årets resultat 

uppgår till 2 292 159 285 kronor, varav 8 853 000 kronor är relaterade till koncernbidrag till dotterbolag och 313 

741 kronor är relaterade till resultat av värdering av finansiella instrument enligt 4 kap 14a § 

årsredovisningslagen. 

 

Bolagets egna kapital per den 31 december 2016 skulle ha varit 12 439 043 kronor lägre om en värdering av 

finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället 

värderats enligt lägsta värdets princip. 
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Till årsstämmans förfogande står därmed 18 950 948 131 kronor i disponibla vinstmedel före beslut om utdelning 

för 2016. 

 

Förutsatt att årsstämman 2017 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 17 581 977 

267 kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen 

vinstutdelning och lämnade koncernbidrag till dotterbolag. 

 

Styrelsen har med avseende på föreslagen vinstutdelning och återköpsbemyndigande 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. Föreslagen 

utdelning, lämnade koncernbidrag till dotterbolag och föreslaget återköpsbemyndigande 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 föreslagen utdelning, lämnade koncernbidrag till 

dotterbolag och föreslaget återköpsbemyndigande är försvarliga 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. 
______________________________ 

Stockholm i mars 2017 

Styrelsen 

SECURITAS AB (publ) 

 

 


