
 

 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § i aktiebolagslagen 
 
Styrelsen har övervägt frågan om återköp av egna aktier och därvid bedömt att utrymme därtill finns 
och att detta är motiverat utifrån de ändamålsskäl  som anges i styrelsens förslag därom. Förslaget 
till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att det 
egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Med anledning av 
styrelsens förslag, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 
 
Verksamhetens art, omfattning och risker  
 
Arten och omfattningen av Nedermans verksamhet framgår av bolagsordningen och tidigare avgivna 
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad 
som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de generella risker som är förenade 
med bedrivande av näringsverksamhet. Det är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens 
egna kapital, med utgångspunkt i det aktuella läget, efter eventuella återköp av egna aktier inom 
ramen för bemyndigandet kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, 
omfattning och risker. 
 
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av 
bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort 
och lång sikt infria sina åtaganden. För räkenskapsåret 2019 uppgår bolagets soliditet till 36,4 
procent och koncernens soliditet till 29,0  procent. Utifrån nuvarande förhållanden bedömer 
styrelsen att återköp av egna aktier inom ramen för det föreslagna bemyndigandet inte äventyrar 
bolagets och koncernens förmåga att göra de investeringar som bedöms erforderliga och inte heller 
bolagets och koncernens förutsättningar att ta framtida affärsrisker och tåla eventuella framtida 
förluster. Styrelsen kommer fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och kommer på nytt 
att pröva förhållandena i bolaget inför ett eventuellt återköp av egna aktier under bemyndigandet. 
Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning, 
trots den påverkan som den dämpade konjunkturen och försämrade marknaden medfört, inte ger 
upphov till annat antagande än att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt. Bolaget och koncernen har vidare tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. 
Styrelsens sammantagna bedömning är att bolaget och koncernen har beredskap att hantera såväl 
förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser. 
 
Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse 
för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som 
gör att det föreslagna bemyndigandet inte framstår som försvarligt. 
 

Återköpsbemyndigandets försvarlighet  
 
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 
styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de 



 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, 
liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 
Härutöver beaktar styrelsen att – innan föreslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det åligger 
densamma att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende 
huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som ställs 
enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden. 
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