
 

Styrelsens yttrande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 

18:4 (utdelning) 
 
Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna 

med 3,50 kronor per aktie, totalt 4 256 miljoner kronor. Avstämningsdag föreslås vara 

den 30 november 2020. Med anledning av förslaget får styrelsen härmed avge följande 

yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

 

Per den 31 december 2019 uppgick Atlas Copcos fria egna kapital till 144 215 miljoner 

kronor. Den 23 april 2020 beslutade årsstämman om en utdelning på 3,50 kronor per 

aktie vilket minskade det fria egna kapitalet med 4 250 miljoner kronor. Det disponibla 

beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 139 965 

miljoner kronor.  

 

Årsstämman som hölls den 23 april 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv 

av maximalt 3 560 000 Atlas Copco A-aktier. Per dagen för detta yttrande har styrelsen 

inte beslutat om något förvärv av egna aktier baserat på bemyndigandet vid årsstämman 

2020. 

 

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen 

utdelning och med beaktande av bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier.  

 

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter 

föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, 

omfattning och risker. Styrelsen har i detta beaktat bland annat bolagets och koncernens 

historiska utveckling och konjunkturläget.  

 

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god 

i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Utdelningen kommer inte att 

påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen 

bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med 

avseende på likviditeten som oväntade händelser.  

 

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker 

och även tåla eventuella förluster. Föreslagen utdelning kommer inte att negativt påverka 

bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade 

investeringar i enlighet med styrelsens planer.  

 

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig 

mot bakgrund av försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 styckena aktiebolagslagen.  
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