
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN 
(2005:551)  

Bakgrund 

Styrelsen för ByggPartner i Dalarna Holding AB, 556710–9243, får härmed avge 
följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med be-
stämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande. 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredo-
visningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker 
utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller sådana ris-
ker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och 
koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom 
branschen. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår 
av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Det framgår också av årsredovisningen 
vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Det framgår av styrelsens förslag inför årsstämman 2022 att styrelsen föreslår att ut-
delning lämnas med 3,75 kronor per aktie med fredagen den 20 maj 2022 som av-
stämningsdag. Per 2021-12-31 utgör den föreslagna utdelningen 46 procent av 
bolagets eget kapital och 23 procent av koncernens eget kapital. Bolagets soliditet 
uppgår till 21 procent före utdelning och 13 procent efter utdelning. Koncernens 
soliditet uppgår till 25 procent före utdelning och 20 procent efter utdelning. 
Soliditeten bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god. 

Den föreslagna utdelningen påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt 
tid infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens 
likviditetsprognos innefattar beredskap att hantera variationer i de löpande betal-
ningsförpliktelserna. 
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Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning 
än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan för-
väntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Styrelsens bedömning är att storleken på bolagets och koncernens eget kapital står i 
rimlig proportion till omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet och de 
risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den före-
slagna utdelningen. 

Slutsats 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens känne-
dom är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av  
17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen. 

___________________________ 

Borlänge i april 2022 
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 

Styrelsen 
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