
 
 

 

 
 

 
 
 

Styrelsens yttrande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 
18:4 (utdelning), 19:22 (återköp av egna aktier) och 20:8 
(minskning av aktiekapitalet) 
 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2018 fattar beslut om utdelning med ett belopp 
om SEK 7,00 (6,80) per aktie att betalas under maj 2018. Styrelsen har vidare föreslagit 
att årsstämman fattar beslut om att ett belopp om SEK 8,00 per aktie ska utskiftas till 
aktieägarna i samband med ett automatiskt inlösenförfarande innefattande aktiesplit 2:1, 
minskning av aktiekapitalet och fondemission. Summan av utdelningen och 
inlösenförfarandet kommer att bero på antalet utestående Atlas Copco AB aktier vid 
utdelningen och inlösenförfarandet. Utöver detta föreslår styrelsen också att dela ut 
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Epiroc AB. 
 
Värdet på utdelningen av aktierna i Epiroc AB motsvarar enligt gällande 
redovisningsregler det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna i 
Epiroc AB till Atlas Copco ABs aktieägare. Detta värde vid tidpunkten för yttrandet 
uppgår till MSEK 43 979. Detta värde kan komma att justeras för att nå den föreslagna 
skuld- och kassastrukturen i Epiroc AB. En eventuell kapitalinjektion är uppskattad till 
maximalt MSEK 5 000.  
 
Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till MSEK 75 177 per den 31 december 2017. 
Vid tidpunkten för detta yttrande och baserat på antal utestående aktier per den 31 
december 2017 kommer värdet av kontantutdelningen att uppgå till MSEK 8 496, 
inlösenförfarandet MSEK 9 710 och utdelningen av aktierna i Epiroc AB till MSEK 43 
979. Detta betyder att per dagen för detta yttrande föreslås totalt MSEK 62 185 utdelas 
vilket med hänsyn till eventuell kapitalinjektion kan komma att uppgå till maximalt 
MSEK 67 185 per dagen för utdelningen av aktierna i Epiroc AB.  
 
Styrelsen har även föreslagit att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att 
besluta om maximalt återköp av det antal A aktier som erfordras i samband med den 
föreslagna personaloptions/SAR planen 2018 och det återköp av aktier som krävs i 
samband med aktiespar/aktiematchning delen av denna plan samt det antal aktier som 
svarar mot antalet syntetiska aktier till styrelseledamöterna. 
 
Efter kontantutdelningen, inlösenförfarandet och utdelningen av aktierna i Epiroc AB 
föreslås de återstående fria medlen om maximalt MSEK 12 992 eller minimum MSEK 7 
992 balanseras i ny räkning. Inlösenförfarandet kommer att reducera de bundna medlen 
med MSEK 393, vilket kommer att täckas upp av en fondemission utan utgivande av 
aktier varigenom motsvarande belopp överförs från det fria egna kapitalet till det bundna 
egna kapitalet.  
 
I koncernens balansräkning per den 31 december 2017 uppgår det totala egna kapitalet 
hänförligt till moderbolagets ägare, dvs. med beaktande av minoritetsägande, till MSEK 
60 639 och balanserade vinstmedel, inklusive resultatet för 2017, till MSEK 47 500.  
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Styrelsen noterar att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter 
utdelningen, inlösenförfarandet, återköpet av egna aktier och utdelningen av aktierna i 
Epiroc AB. 
 
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter 
utdelningen, inlösenförfarandet, återköpet av egna aktier och utdelningen av aktierna i 
Epiroc AB vara stort nog för att uppfylla de krav som det återstående bolagets respektive 
koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer. Styrelsen anser vidare att 
åtgärderna är rimliga med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.    
 
Varken utdelningen, inlösenförfarandet, återköpet av egna aktier och utdelningen av 
aktierna i Epiroc AB är ägnade att innebära någon risk för bolaget eller koncernens 
förmåga att uppfylla lång- eller kortsiktiga betalningsåtaganden och ingen av dessa 
åtgärder är ägnade att påverka bolagets förmåga att genomföra nödvändiga investeringar. 
 
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen, 
inlösenförfarandet, återköpet av egna aktier och utdelningen av aktierna i Epiroc AB är 
förenliga med försiktighetsregeln i Aktiebolagslagen (2005:551) 17:3 2-3 st.  
 
 


