STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN 18 KAP. 4 §

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)
("Bolaget") härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 §.
Bolagets verksamhet och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas
förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet.

Beträffande

väsentliga

händelser

hänvisas

till

vad

som

framgår

av

bokslutskommunikén per 2016-04-30, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar
Bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i
övrigt förekommer inom branschen.
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 30 april 2016 framgår av den senast avgivna
bokslutskommunikén per 2016-04-30. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som
tillämpats för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder.
Föreslagen vinstutdelning grundar sig på bokslutet för räkenskapsåret 2015/16. Den föreslagna
vinstdispositionen samt resultat- och balansräkningar skall framläggas för fastställelse vid
årsstämman den 10 september 2016.
Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (tkr):
Balanserad vinst

371 770

Årets vinst

410 421

Summa

782 191

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägare utdelas 5,75 kronor per aktie

377 200

I ny räkning överföres

404 991

Totalt

782 191

Den föreslagna vinstutdelningen utgör 38,8 procent av Bolagets eget kapital och 17,6 procent av
koncernens eget kapital.
Enligt Bolagets utdelningspolicy ska utdelningen utgöra minst hälften av resultatet per aktie efter
skatt med beaktande av den finansiella ställningen. Styrelsen föreslår en vinstutdelning på 5,75
kronor per aktie (5,25 kronor) för verksamhetsåret 2015/16 (100 procent av vinst efter skatt för
koncernen), vilket med hänsyn till bolagets resultat, likviditet och ställning bedöms vara en rimlig
nivå.

Bolagets soliditet uppgår till 29,2 procent före utdelning och 20,1 procent efter utdelning (exklusive
eget kapitaldel av obeskattade reserver). Koncernens soliditet uppgår till 54,5 procent före utdelning
och 49,7 procent efter utdelning. Detta bedöms vara en fullgod soliditet även beaktat den kommande
expansionen. Tillgångar och skulder i Bolaget har efter utdelning värderats till 2 947,2 Mkr
respektive 2 353,3 Mkr (inklusive obeskattade reserver). Bolagets fria egna kapital hade varit 7,4
Mkr högre om tillgångar och skulder inte hade värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap 14
a § årsredovisningslagen. Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer som framgår av bokslutskommunikén
för räkenskapsåret 2015/16. Likviditeten i Bolaget och koncernen bedöms vara fortsatt god. Bolagets
och koncernens soliditet och likviditet bedöms även vara god i relation till den bransch Bolaget och
koncernen verkar inom.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar Bolaget, och övriga i koncernen
ingående bolag, från att fortsätta sin verksamhet, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång
sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. I detta innefattas även beredskap för att klara
variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsens bedömning är således att storleken på
det egna kapitalet, såsom det redovisats i den senast avgivna bokslutskommunikén, står i rimlig
proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med
verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens
uppfattning att en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning
medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning
och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna utdelningen kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje
styckena (försiktighetsregeln).

Den 7 juni 2016
Clas Ohlson AB
Styrelsen

