Styrelsens motiverade yttrande
BAKGRUND
Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr. 556294-7845, har föreslagit att
årsstämman den 27 april 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av
egna aktier. Styrelsen ska motivera att förslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
förvärv av bolagets egna aktier är försvarligt med hänsyn till vad som anges i kap. 17 § 3 stycke
2 och 3 aktiebolagslagen. Med anledning härav lämnar styrelsen följande motiverade yttrande
i enlighet med kap. 19 § 22 aktiebolagslagen.
För information avseende förslag till beslut, se kallelsen som publicerades den 23 mars 2018
via bolagets hemsida www.stockwik.se eller fullständiga förslag till beslut som publicerats på
bolagets hemsida den 6 april 2018.
MOTIVERAT YTTRANDE
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagets bolagsordning antagen den 27 april
2016, avgivna kvartalsrapporter och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i
bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen
eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets och koncernens ställning per den 31 december 2017 framgår av
bokslutskommunikén publicerad den 9 februari 2018 och den senast avgivna
årsredovisningen, vari även framgår vilka principer som har tillämpats för värdering av
tillgångar, avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick till 33,2 (22,6)
MSEK per den 31 december 2017 samt att moderbolagets resultat före skatt uppgick till -3,1
(-22,3) MSEK. Moderbolagets soliditet uppgick till 71,6 (63,7) procent. Det egna kapitalet i
koncernen uppgick till 26,5 (17,6) MSEK per den 31 december 2017 samt att koncernens
resultat före skatt avseende kvarvarande verksamhet uppgick till -5,3 (-5,3) MSEK. Koncernens
soliditet uppgick till 42,9 (31,4) procent.
Det är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens egna kapital vid ett fullt utnyttjande
av bemyndigandet att förvärva egna aktier till marknadsvärde kommer att vara tillräckligt stort
med beaktande av Bolagets och koncernens verksamhet, dess art, omfattning och risker.
Styrelsen bedömer att det föreslagna bemyndigandet att förvärva aktier inte kommer att
påverka planerade investeringar negativt och inte heller bolagets och koncernens förmåga att
fullgöra sina åtaganden på kort och lång sikt.
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Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det
styrelsens uppfattning att utifrån en allsidig bedömning av koncernens och bolagets
ekonomiska ställning är föreslaget bemyndigande att förvärva egna aktier försvarlig med
hänsyn till;
•

de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och
risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och

•

bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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