
 

 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

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

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. 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 1,00 kronor per 
stamaktie av serie A, motsvarande totalt 97 849 242 kronor. I beloppet inkluderas utdelning till 
178 675 aktier som emitterades den 5 januari 2021 och registrerades hos Bolagsverket den 19 
januari 2021. Den föreslagna utdelningen utgör cirka 5,1 procent av Bolagets eget kapital och 
cirka 6,3 procent av koncernens eget kapital. Koncernens soliditet uppgår till 42,0 procent. Efter 
den föreslagna utdelningen kommer soliditeten att uppgå till 40,4 procent. 

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. 

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 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. 
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