
 

 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Styrelsen för CombinedX AB (publ) avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen om varför den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 
17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.  

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2020 uppgick Bolagets fria 
egna kapital till 155 757 282 kronor. Vid årsstämman den 6 maj 2021 beslutades att bolagets 
disponibla medel skulle balanseras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första 
stycket aktiebolagslagen uppgår således till 155 757 282 kronor. Förutsatt att stämman fattar 
beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 125 568 132 kronor av 
Bolagets fria egna kapital. 

Av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 framgår bolagets och koncernens 
ekonomiska ställning per den 31 december 2020, och i den beskrivs de principer som har 
tillämpats vid värdering av bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder. Per 
dagen för den senast fastställda balansräkningen hade bolaget inga direktägda tillgångar eller 
skulder som värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. 

Styrelsen föreslår att till den extra bolagsstämmans förfogande stående fria medel om 155 757 
282 kronor disponeras så att 30 189 150 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 125 568 
132 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens förslag innebär en utdelning om 2,25 kronor per 
aktie. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria nuvarande och 
förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan 
bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet väl täcker omfattningen på bolagets 
och koncernens 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 bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som bolagets och 
koncernens verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och 
koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

 

Karlstad i oktober 2021 
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