
Styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen rörande resultatdisposition 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr. 556313-5309, föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 

1,50 kronor per aktie för 2021, totalt 8 304 127 kronor, samt att avstämningsdag ska vara den 16 maj 2022. 

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden 

AB:s försorg den 19 maj 2022.  

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Med anledning av det förslag till beslut om vinstutdelning som styrelsen för Empir Group AB lämnar 

årsstämman den 12 maj 2022, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § 

aktiebolagslagen. 

Efter föreslagen utdelning om 1,50 kronor per aktie uppgår moderbolagets soliditet till 81,3 procent och 

koncernens soliditet till 62,6 procent. I slutet av januari 2022 delade Empir Group AB ut 5 536 085 aktier i 

Nodebis Applications AB motsvarande 6 927 175 kronor på en extra bolagsstämma. Justerat för denna 

utdelning uppgår efter föreslagen utdelning om 1,50 kronor per aktie moderbolagets soliditet till 

74,9 procent och koncernens soliditet till 57,7 procent. Bolagets och koncernens resultat och ställning 

bedöms vara god. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital för bolaget och 

ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöden är starka. Soliditet 

och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch 

bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt.  

Styrelsen anser därmed att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som egna 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 

kapital, konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.   

_______________ 

Stockholm i april 2022 

Empir Group AB 

Styrelsen 

 


