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Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551)  
 
I anslutning till styrelsens förslag till årsstämman den 23 juni 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om 
förvärv av bolagets egna aktier samt överlåtelse av desamma, i syfte att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets 
kapitalstruktur och/eller förvärva företag eller verksamhet, avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 19 kap 22 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Den 
verksamhet som bedrivs i moderbolaget och i koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan 
antas förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. 
Koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. 
 
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2019 för moderbolaget och för koncernen framgår av den senast 
avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av 
tillgångar, avsättningar och skulder. Koncernens soliditet uppgår enligt årsredovisningen till 90 (90) procent och likvida 
medel uppgår till MSEK 32,9 (32,8). 
 
I händelse av att styrelsen överväger att utnyttja bemyndigandet för förvärv av bolagets egna aktier kommer styrelsen 
ta hänsyn till moderbolagets resultat och finansiella ställning och koncernens ställning i övrigt för att ta ställning till om 
förvärvet kan ske. Styrelsen kommer därvid ta hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets 
och koncernbolagens ekonomiska ställning. Ett förvärv av egna aktier får inte begränsa bolagets investeringsförmåga 
eller likviditetsbehov och ska vara väl avvägt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt 
moderbolagets och koncernens kapitalbehov. Styrelsen kommer enbart utnyttja bemyndigandet om förvärv av bolagets 
egna aktier anses vara försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena 
aktiebolagslagen (2005:551). 
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