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                        S T Y R E L S E N S   R E D O G Ö R E L S E 
 
 
Styrelsens förslag till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt 
motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).  
  
Styrelsen föreslår att årsstämman den 6 maj 2022 beslutar att vinsten enligt fastställd 
balansräkning ska disponeras så sätt att en utdelning enligt policy på 3,63 kronor per aktie plus 
en extra utdelning på 11,29 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 14,92 kronor per 
aktie vilket motsvarar 301,3 miljoner kronor. Den extra utdelningen motsvarar en 
extrautdelning av 3,63 kronor per aktie för 2021 samt den uteblivna extrautdelningen på grund 
av den då rådande covid-19 situationen om 4,25 kronor per aktie för 2019 och 3,41 kronor per 
aktie för 2020. Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen 
för att förebygga antibiotikaresistens” på 2,9 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att resterande 
tillgängliga vinstmedel 1 390 320 267 kronor balanseras i ny räkning.  
 
Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: 
 

- 14,92 kronor skall utdelas per aktie;  
- att avstämningsdag är den 10 maj 2022, samt 
- att beräknad dag för utbetalning är den 13 maj 2022. 

 
Styrelsen lämnar följande yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- 
och balansrapporten. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital. 
Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter 
föreslagen utdelning att vara betryggande och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt. 
 
Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till; 

- de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker 
ställer på storleken av det egna kapitalet, och 

- bolagets respektive koncernens konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt 
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