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Styrelsens för Nobina AB (publ) yttrande i enlighet med 
18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 

Styrelsen för Nobina AB (publ) (“Bolaget”) har föreslagit en vinstutdelning för 

räkenskapsåret 2017/2018 om 3,35 SEK per aktie. 

Därutöver har styrelsen föreslagit ett införande av ett nytt aktiesparprogram. För att 

möjliggöra överlåtelser av aktier inom ramen för ett sådant aktiesparprogram och det 

aktiesparprogram som beslöts på årsstämman 2017 samt för att täcka kostnader för 

sociala avgifter som kan uppstå i samband därmed har styrelsen även föreslagit att 

styrelsen ska bemyndigas att förvärva högst 1 551 977 egna aktier. 

Följaktligen avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 

aktiebolagslagen. 

Bolagets och koncernens finansiella position per 28 februari 2018 redovisas i 

årsredovisningen för 2017/2018. För detta ändamål noterar styrelsen att beloppet till 

årsstämmans förfogande uppgår till 2 357 773 396 SEK.  

Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14a § 

årsredovisningslagen. 

Styrelsen noterar att det finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter 

vinstutdelningen. Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen och återköp av 

egna aktier inom ramen för det föreslagna bemyndigandet inte utgör ett hinder för 

Bolaget att fullgöra sina förpliktelser på lång eller kort sikt samtidigt som Bolagets 

finansiella ställning möjliggör fortsatta investeringar och expansion. Koncernens soliditet 

kommer, baserad på balansräkningen per 28 februari 2018, efter föreslagen 

vinstutdelning uppgå till cirka 15,2 %. Soliditeten före vinstutdelningen uppgår till cirka 

18,4 %. Styrelsen har även övervägt andra kända förhållanden som möjligen har 

betydelse för Bolagets och koncernens finansiella ställning. 

Styrelsen anser därför att den föreslagna vinstutdelningen och återköp av egna aktier är 

försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 
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