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STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING JÄMTE 
MOTIVERAT YTTRANDE DÄRÖVER 
 
Årsredovisningen kommer att framläggas på årsstämman den 12 maj 2022 med följande 
förslag till vinstdisposition:  
 
Till årsstämmans förfogande: 
SEK  
Balanserade vinstmedel vid årets början 2 322 371 191 
Kapitaltillskott genom emission 9 394 000 
Utdelning - 259 800 739 
Årets vinst  13 535 780 
Summa balanserade vinstmedel vid årets slut        2 085 500 232 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:  
SEK  
Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie1) 305 867 928 

I ny räkning balanseras 1 779 632 304 
Summa  2 085 500 232 
 
Med beaktande av bolagets finansiella ställning och goda intjäning i kvarvarande 
verksamhet föreslår styrelsen att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om utdelning om 
4,00 SEK per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 306 MSEK1). Utdelningen föreslås 
fördelas halvårsvis med utbetalning om 2,00 SEK per aktie och utbetalningstillfälle. Som 
avstämningsdagar för rätt till utdelning föreslås den 16 maj 2022, med beräknad 
utbetalningsdag den 19 maj 2022, samt den 7 november 2022 med beräknad 
utbetalningsdag den 10 november 2022.    
Styrelsen har som mål att utdelningen ska motsvara minst 40 procent av årets resultat efter 
skatt för koncernen, med hänsyn tagen till koncernens 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 57 procent 
av koncernens nettoresultat.   
Full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter föreslagen utdelning. Föreslagen 
utdelning utgör sammanlagt 11 procent av bolagets eget kapital och 5 procent av 
koncernens eget kapital. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens 
soliditet till cirka 80 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 affärsrisker samt kan 
förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Utdelningen påverkar 
inte negativt bolagets förmåga att göra erforderliga investeringar. 
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.  
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1) Presenterat utdelningsbelopp om 305 867 928 SEK är beräknat på antal utestående aktier per den 11 februari 2022. För 
bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal fastställs på respektive avstämningsdag för utdelning, utgår ingen 
utdelning. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 2 375 838 aktier.  
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Båstad i mars 2022 
Lindab International AB (publ) 

Styrelsen 

 
 


