
 
   

Styrelsens för Softronic AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2020 
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), avseende föreslagen vinstutdel-
ning  

_________________________________________________________________________  
 
Softronic AB:s och Softronic-koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
framgår av årsredovisningen för 2019. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer 
som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.  
 
Förslaget till beslut om vinstdisposition  

Softronics utdelningspolitik innebär att målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån 
skall uppgå till ca 50 procent av resultatet efter skatt beroende på bolagets kapitalbehov av 
investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direkt-
avkastning. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 
innebär att bolagets balanserade vinst om 58 967 167 kr, överkursfond 27 429 316 kr och 
årets resultat om 57 325 668 kr, tillsammans 143 731 151 kr, skall balanseras i en ny räkning 
och att ingen vinstutdelning skall lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 166 630 
Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 274 135 Tkr.  

Softronic:s styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till 
årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund 
av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på 
omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronic:s verksamhet. 

Softronic hade i koncernen per 31 december likvida medel om 117 Mkr i koncernen och 
inga räntebärande skulder undantaget operationella skulder enligt IFRS 16. Nytt beslut om 
utdelning kan komma att fattas i ett senare skede på en extra bolagsstämma om det då be-
döms som lämpligt. Föreslagen utdelning uppgick till 53 Mkr. 

Den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 
kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och 
risker samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).  
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