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Styrelsens i DevPort AB yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
(2005:551) 

Bolagets styrelse är av uppfattningen att ett belopp om 7 558 097 kronor kan delas ut till 

aktieägarna, fördelat på ett belopp om ca 0,75 kronor per aktie.  

Mot bakgrund av det som antecknats ovan, har Bolagets styrelse beslutat att föreslå att or-

dinarie bolagsstämma i Bolaget den 14 maj 2019 fattar beslut om vinstutdelning om 7 

558 097 kronor, fördelat på ett belopp om ca 0,75 kronor per aktie och att utbetalning ska 

ske den 21 maj 2019.  

Såsom yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen anföres följande; 

Den av styrelsen föreslagna utdelningen reducerar Bolagets soliditet med 2 procenten-

heter. Soliditeten är, mot bakgrund av att Bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lön-

samhet, betryggande. Likviditeten i Bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 

betryggande nivå. 

Det noteras att verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgi-

ven årsredovisning för räkenskapsåret 2018 (”Årsredovisningen”). Den verksamhet 

som bedrivs i Bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller 

kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedri-

vande av näringsverksamhet. 

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2018 framgår av Årsredovisningen. 

Det framgår av Årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av till-

gångar, avsättningar och skulder.  

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger upphov till bedömningen att den före-

slagna utdelningen inte negativt kommer att påverka verksamheten eller planerade inve-

steringar och/eller Bolagets eller koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort 

och lång sikt. 

Styrelsen bedömer att Bolagets och koncernens egna kapital efter genomförandet av före-

slagna åtgärder kommer att vara tillräckligt stort med beaktande av Bolagets och koncer-

nens verksamhet samt verksamhetens art, omfattning och risker.  

Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens uppfattning att, med en allsidig bedöm-

ning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, den föreslagna utdelningen är för-

svarlig enligt 18 kap. 4 § jämförd med 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med 

hänsyn till de krav som Bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer 

på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens kon-

solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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