
 

Akelius Residential Property AB (publ) 
 

styrelsen lämnar följande förslag 
till vinstutdelning samt yttrande 

avseende förslag till vinstutdelning 
enligt 18 kap 4 § ABL, punkt 7 i 

kallelsen till den extra 

bolagsstämman  
 

Den extra bolagsstämman har till sitt förfogande 

Moderbolagets fastställda utdelningsbara medel med 

avräkning för redan utbetald vinstutdelning, totalt ett 

belopp om 829 870 376 euro. 

Styrelsen föreslår att extrautdelning ska lämnas med ett 

belopp om 0,26 euro per stamaktie av serie A. 

Extrautdelning på stamaktierna av serie A ska betalas 

med ett belopp om sammanlagt 829 870 376 euro. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 

styrelsen att fastställa avstämningsdag samt 

betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A. 

I enlighet med årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 

så uppgick de totala utdelningsbara medlen till 980 925 

754 euro. Årsstämman beslutade, efter att ha antagit 

årsredovisningen, om en total utdelning om 141 692 

842,75 euro, efter vilken ett belopp om 839 232 911,25 

euro återstår av de totala utdelningsbara medlen i 

enlighet med 17 kap. 3 § första stycket Aktiebolagslagen.  

Ingen extrautdelning ska lämnas på stamaktier av serie 

D. 

Det föreslås vidare att befullmäktiga styrelsen och VDn 

att genomföra sådana mindre ändringar i detta beslut 

som kan komma att krävas i samband med registreringen 

härav.  

 



 

styrelsens yttrande avseende 

förslag till vinstutdelning  

Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § ska styrelsen avge ett 

yttrande avseende förslag till vinstutdelning.  

Koncernen och moderbolaget har en god likviditet.  

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,26 euro per 

stamaktie av serie A, 

vilket baserat på utgivna stamaktier av serie A uppgår till 

829 870 376 euro.  

Efter sådan utdelning uppgår koncernens soliditet till 47 

procent och moderbolagets soliditet till 55 procent.   

Det finns enligt styrelsens bedömning med hänsyn tagen 

till likviditetsbehov,  

framlagd affärsplan, investeringsplaner och förmåga att 

erhålla långfristiga krediter,  

inget som talar för att koncernens eller moderbolagets 

egna kapital inte skulle vara tillräckligt efter den 

föreslagna utdelningen. 

Styrelsen finner därmed den föreslagna utdelningen 

försvarlig enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen.  
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Stockholm i oktober 2021 

Styrelsen för Akelius Residential Property AB (publ) 


