
 

 

Styrelsens förslag om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust jämte styrelsens 

yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (punkt 7b) och styrelsens yttrande avseende förslag 

till bemyndigande att återköp av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (punkt 13) 

Förslag till vinstdisposition  

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel:  

Överkursfond 2 062 362 867 kr 

Balanserade vinstmedel -53 644 278 kr 

Årets resultat -20 108 460 kr 

Totalt 1 988 610 129 kr 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:   

Till aktieägarna utdelas 0,45 kronor per aktie  43 951 755,15 kr 

I ny räkning överföres  1 944 658 374 kr 

Totalt  1 988 610 129 kr 

 

Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition samt bemyndigande att återköpa 

egna aktier  

Styrelsen i Karnov Group AB (publ), org.nr. 559016-9016, (”Bolaget”) får härmed avge följande 
yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av 
styrelsens förslag om vinstdisposition samt bemyndigande att återköpa egna aktier. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Av årsredovisningen framgår även vilka principer som 
tillämpats vid värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Av förslaget till vinstdisposition framgår att styrelsen föreslår en utdelning på 0,45 kronor per 
aktie, motsvarande totalt 43 951 755,15 kronor. Den föreslagna utdelningen utgör cirka 2,2 
procent av Bolagets eget kapital och cirka 2,9 procent av koncernens eget kapital. Koncernens 
soliditet uppgår till 44,9 procent. Efter den föreslagna utdelningen kommer soliditeten att uppgå 
till 44,2 procent. 

Det föreslagna förvärvsbemyndigandet är avsett att säkra Bolagets förpliktelser i anledning av 
LTIP 2020 (såsom definierat i punkt 13 i kallelsen till årsstämman). Återköpet avser stamaktier av 
serie C och bemyndigandet har en begränsning om maximalt 46,510 stamaktier av serie C. 
Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier 
av serie C och ska omfatta samtliga utestående stamaktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris 
motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade stamaktier av serie C ska ske kontant. 

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 såsom det redovisats i den senast 
avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de 



 

 

 

risker som är förenade med verksamhetensbedrivande med beaktande av den nu föreslagna 
vinstdispositionen samt bemyndigande att återköpa egna aktier.  

Förslagens försvarlighet  

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 vinstdispositionen och bemyndigandet att återköpa egna aktier är försvarligt med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernverksamhetens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje 
styckena aktiebolagslagen. 

 

__________________ 

Stockholm i mars 2020 

Karnov Group AB (publ) 

Styrelsen 

 

 


