
 

Styrelsen för LMK Group AB (publ), org. nr 559021-1263, (”Bolaget”) lämnar härmed följande 

yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  

 

Förslag till vinstutdelning 

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 792 820 536 kronor utdelas ett belopp om 1,75 

kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 187 536 kronor. Utdelningen föreslås 

betalas ut med avstämningsdag den 29 april 2022 och utbetalningsdag den 4 maj 2022. 

 

Styrelsen har föreslagit en utdelning som ska ge aktieägarna en god direktavkastning, samtidigt som 

Bolaget fortsatt har möjligheten att investera i strategiska tillväxtmöjligheter. Styrelsen har 

utvärderat Bolagets finansiella ställning och bedömer att utdelning till aktieägarna är lämpligt. 

 

Motivering 

Utdelningen stöds av Bolagets goda likviditet, där likvida medel per 2021-12-31 uppgick till 160,7 

MSEK. Den föreslagna utdelningen motsvarar 2,8 procent av moderbolagets eget kapital respektive 

3,6 procent av koncernens eget kapital. Om utdelningen hade utbetalts vid årsskiftet skulle 

soliditeten i koncernen ha uppgått till 61 procent. Vidare framgår det av årsredovisningen vilka 

principer som har tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.  

 

Styrelsen finner mot bakgrund av den förväntade ekonomiska utvecklingen att den föreslagna 

utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risker samt vad avser 

möjligheten att fullgöra Bolagets framtida förpliktelser. Styrelsen anser vidare att utdelningen inte 

kommer att påverka Bolagets möjligheter att utvecklas. Även med beaktande av den föreslagna 

utdelningen kan moderbolaget förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång 

sikt och att utdelningen inte påverkar negativt beträffande moderbolagets förmåga att göra 

eventuella nödvändiga investeringar. 

 

Med hänvisning till ovanstående, har styrelsen gjort bedömningen att den föreslagna utdelningen 

är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. 

 

Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 

kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen. 

 

Stockholm i april 2022  

LMK Group AB (publ)  

Styrelsen 


