Förslag
Styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverade yttrande
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande
på årsstämman den 19 maj 2022.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

168 662 573 kronor
732 825 696 kronor
82 290 439 kronor
983 778 708 kronor

Styrelsen föreslår att i utdelning till aktieägarna lämnas:
1,50 kronor per aktie
i ny räkning överförs
Summa

37 360 500 kronor
946 418 208 kronor
983 778 708 kronor

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen måndag den 23 maj 2022. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg med början fredag den 27 maj 2022.

Styrelsens motiverade yttrande över föreslagen utdelning
Styrelsen får härmed avge följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen till
varför den föreslagna utdelningen är förenlig med vad som anges i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.
Som framgår av styrelsens förslag till vinstdisposition står disponibla vinstmedel uppgående till
986 434 209 kronor till årsstämmans förfogande. Förutsatt att årsstämman 2022 beslutar i
enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 949 073 709 kronor att balanseras i
ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning.
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Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling,
pågående och framtida planerade byggnationer samt konjunkturläget.
Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och
koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör
sammanlagt 3,6 procent av bolagets eget kapital och 3,8 procent av koncernens eget kapital per
den 31 december 2021.
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Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 58,6 procent
respektive 65,2 procent. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god. Styrelsen anser att
bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella
förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att
fullfölja bolagets planer.
Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens
förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl
kort- som långfristiga krediter, vilka kan tas i anspråk med kort varsel. Styrelsen bedömer därför
att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på
likviditeten som oväntade händelser.
Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha
betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Med hänvisning till ovanstående
och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att förslaget om
vinstutdelning är försvarligt enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Hässleholm i februari 2022
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
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