Bilaga B

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § 3 p., 20 kap. 13 § 4 st. och 12
kap. 7 § 3 p. aktiebolagslagen inklusive styrelsens motiverade yttrande
enligt 20 kap. 8 § 1 st. aktiebolagslagen
Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) (”Bolaget”) har föreslagit en minskning av aktiekapitalet med 24 907 000 kronor
för återbetalning till aktieägarna och en samtidig fondemission på samma belopp för att säkerställa att Bolagets
aktiekapital inte minskar och får med anledning härav anföra följande.
Efter att Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013/2014 avgavs den 4 december 2014 har de händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet för
räkenskapsåret 2014/2015 som avgavs den 22 januari 2015 samt av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet
för räkenskapsåret 2014/2015 som avgavs den 28 april 2015.
I övrigt har inga händelser av det slag som nämns i 20 kap. 12 § 3 p. aktiebolagslagen inträffat.
Vid årsstämman den 24 januari 2015 beslutades om utdelning av 1,50 kronor per aktie, totalt 37 360 500 kronor,
vilket har utbetalats den 30 januari 2015. Därutöver har Bolaget inte beslutat eller genomfört någon värdeöverföring
sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013/2014 fastställdes och inga förändringar i Bolagets bundna egna
kapital har skett. Det innebär att det finns ett fritt eget kapital på 532 708 009 kronor. Efter det automatiska
inlösenförfarandet om 249 070 000 kronor kommer 283 638 009 kronor att återstå i den vid årsstämman 2015
fastställda balansräkningen. Styrelsen noterar att det finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter
inlösenförfarandet.
Soliditeten i Bolaget var vid utgången av räkenskapsåret 2013/2014 45,4 procent och i hela koncernen cirka 48,5
procent. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen
vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.
Bolagets och koncerns ekonomiska ställning och likviditet ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget och
koncern kan fortsätta sin verksamhet, ta nödvändiga affärsrisker och göra ytterligare affärsmässigt motiverade
investeringar samt att Bolaget och koncern kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.
Styrelsens bedömning är, mot bakgrund av ovanstående, att föreslagen minskning av aktiekapitalet med följande
fondemission är försvarlig med hänsyn såväl till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av Bolagets och koncernens egna kapital som till Bolagets och koncernverksamheternas
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar att genom
fondemission säkerställa att aktiekapitalet förblir intakt. Tillstånd enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen krävs därför
inte.
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