
       1(2) 

 
 

 

 

Styrelsens för Drillcon AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen för Drillcon AB har föreslagit att årsstämman i bolaget den 19:e maj 2021 beslutar att 

31 220 000 kronor skall delas ut till aktieägarna fördelat med 0,70 kronor per aktie. Som 

avstämningsdag föreslår styrelsen den 21 maj 2021. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag 

beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 maj 2021. 

 

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan får styrelsen härmed avge följande 

redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  

 

Drillcon AB:s fria egna kapital uppgår till 79 698 TSEK per 31 december 2020 varav 

överkursfond uppgår till 42 508 TSEK. 

 

Styrelsen anser att föreslagen vinstutdelning ovan är försvarlig med hänsyn till de krav som 

anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (de krav som verksamhetens art, 

omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Härvid vill styrelsen framhålla följande.  

 

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen 

vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. 

Styrelsen har därvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling,  

2021 års budgeterade utveckling och koncernens marknadssituation.  

 

Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och 

koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Efter genomförd 

vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 61 % resp. 57 %. Bolagets och 

koncernens soliditet är tillfredsställande i förhållande till den bransch koncernen är verksam 

inom. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 39,2 % av bolagets fria egna kapital och 17,5 % 

av koncernens eget kapital per 31 december 2020. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har 

förutsättningar att ta framtida affärsrisker. Vinstutdelningen bedöms inte negativt påverka 

bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i 

enlighet med styrelsens planer.  

 

Föreslagen vinstutdelning bedöms inte påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har låga framtida betalningsförpliktelser för 

banklån och krediter och förväntas ha ett fortsatt gott kassaflöde. Bolaget och koncernen har 

tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, 

varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har beredskap att hantera såväl förändringar 

med avseende på likviditeten som oväntade händelser. Förutsättningarna för och möjligheterna 

till extern finansiering bedöms som goda.  

 

Tack vare det fokus som varit på att stärka bolagets finansiella och marknadsmässiga position 

finns nu, trots viss osäkerhet på marknaden, möjlighet att göra en utdelning på 70 öre per aktie.  

 

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha 

betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. 
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