
   

 

 

Styrelsens förslag på vinstdisposition 

 

    

 

Enligt moderbolagets balansräkning till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:  

  

  

 

SEK 

  Tillskjutet kapital 1 722 091 568 

Balanserade vinstmedel  6 196 334 

Årets resultat 65 006 140 

Summa  1 793 294 042 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:  

  

 

SEK 

Utdelning till aktieägare 1,90 kr per aktie 154 250 637 

Till ny räkning förs 

 Tillskjutet kapital 1 722 091 568 

Ansamlad förlust -83 048 164 

Summa  1 793 294 042 

 

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 SEK per aktie och att avstämningsdag blir den 18 maj 2018. 

Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 154 250 637 SEK. Om förslaget godkänns av 

årsstämman, beräknas utdelningen distribueras av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2018. 

 

Den föreslagna utdelningen om totalt 154 250 637 SEK är baserad på antalet aktier per 31 december 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Styrelsens 

motivering till att förslagen om vinstutdelning är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra 

och tredje stycket aktiebolagslagen är följande: 

 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning samt de risker som bolagets och koncernens verksamhet medför, 

framgår av bolagsordningen och i avgivna årsredovisningar.  

 

Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt  

Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt per 31 december 2017 

framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Det framgår också av årsredovisningen vilka 

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

 

Föreslagen utdelning 

Den föreslagna utdelningen om 1,90 SEK per aktie uppgår sammanlagt till 154 250 637 SEK och utgör 

30,5 procent av koncernens nettovinst. Enligt bolagets gällande vinstutdelningspolicy som antagits av 

styrelsen är Hoist Finance mål att på medellång sikt dela ut cirka 25-30 procent av koncernens 

nettovinst som utdelning och att på långsikt dela ut cirka 50 procent av koncernens nettovinst som 

utdelning. Förslaget ligger således i linje med målet. 

 

Utdelningsförslagets försvarlighet 

Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

verksamhetes art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 

samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 

_____________ 

 

Stockholm, mars 2018 

Hoist Finance AB (publ) 

Styrelsen 

 


