
 

 

lindab  |  we simplify construction 

STYRELSENS UPPDATERADE FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING JÄMTE 
MOTIVERAT YTTRANDE DÄRÖVER 
 
Till årsstämmans förfogande: 

SEK  
Balanserade vinstmedel vid årets början 2 569 342 444 
Utdelning - 133 580 969 
Årets vinst  6 239 207 
Summa balanserade vinstmedel vid årets slut        2 442 000 682 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:  

SEK  
Till aktieägarna utdelas 1,75 SEK per aktie 133 580 969 
I ny räkning balanseras 2 308 419 713 
Summa  2 442 000 682 
 

Styrelsen avger härmed följande uppdaterade yttrande som innehåller styrelsens 
bedömning av huruvida utdelningsförslaget är försvarligt med hänsyn till vad som 
anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. 
 
Med hänsyn till det rådande marknadsläget har styrelsen beslutat att justera ner sitt 
utdelningsförslag. Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 april 2020 beslutar om 
utdelning om 1,75 SEK per aktie, motsvarande föregående års utdelningsnivå, vilket 
ger en total utdelning om cirka 134 MSEK. Detta avviker från utdelningsförslaget om 
3,60 SEK per aktie i årsredovisningen. Utdelningen föreslås fördelas halvårsvis med 
utbetalning om 0,875 SEK1 per aktie och utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar 
för rätt till utdelning föreslås den 4 maj 2020, med beräknad utbetalningsdag den 
7 maj 2020, samt den 2 november 2020 med beräknad utbetalningsdag den 5 
november 2020.    

Styrelsen har som mål att utdelningen ska motsvara minst 40 procent av bolagets 
resultat efter skatt med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, 
förvärvsmöjligheter och långsiktiga finansiella behov. Utdelningspolicyn avser att 
skapa en balans mellan långsiktig avkastning till aktieägarna och finansiell flexibilitet 
för Lindab att fortsätta investera för att leverera på strategin. Föreslagen utdelning 
motsvarar 20 procent av koncernens nettoresultat, innebärande att avsteg görs från 
Lindabs utdelningspolicy.  

Full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter föreslagen utdelning. 
Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 4 procent av bolagets eget kapital och 3 
procent av koncernens eget kapital. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets 
och koncernens soliditet till cirka 92 respektive 53 procent.  

Bolagets och koncernens soliditet anses vara god i förhållande till branschen. 
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida 

 

1 Av praktiska skäl kommer utdelning ske genom ett belopp om 0,88 kr i maj ett belopp om 0,87 kr i november.  
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affärsrisker samt kan förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som 
lång sikt. Utdelningen påverkar inte negativt bolagets förmåga att göra erforderliga 
investeringar. 

Mot bakgrund av den allmänna osäkerhet som skapats av genomförda åtgärder för 
att minska spridningen av coronaviruset (covid-19), är de globala ekonomiska 
utsikterna i nuläget mycket osäkra. Det justerade utdelningsförslaget reflekterar 
denna utveckling. 

Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med beaktande 
av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens egna kapital samt på bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

____________________ 

Båstad i mars 2020 

Styrelsen 


