
 
 

 

Styrelsens i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, förslag till beslut om vinstutdelning 
______________________________________________________________________ 

 

Till årsstämmans förfogande stående medel utgörs av följande (beloppen anges i kronor): 

  

Överkursfond    158 614 455,70 kr 

Fond för verkligt värde         1 580 754,00 kr 

Balanserad vinst   121 499 404,98 kr 

Årets resultat       - 1 536 883,00 kr 

Summa      280 157 731,68 kr 
 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras enligt följande 

(beloppen anges i kronor): 

 

till aktieägarna utdelas 1,00 krona per aktie      23 238 255,00 kr1 

i ny räkning överföres    256 919 476,68 kr 

Summa      280 157 731,68 kr 
 

 

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara den 2 maj 2017. Om årsstämman 

beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden 

AB den 5 maj 2017. 

 

Till förslaget fogas styrelsen motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551). 

 

_____________________ 

 

Lund i februari 2017 

DORO AB (publ) 
Styrelsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baserat på antalet utestående aktier per dagen för årsredovisningens avgivande. 



 

 
 

Styrelsens i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolags-
lagen (2005:551) i anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 10 i 
dagordningen)  
_____________________________________________________________________________  

Enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 § skall styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till utdelning.  

Styrelsen föreslår att en (1) krona per aktie delas ut till aktieägarna.  

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar att en 
vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 
17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens uppfattning är att 
verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande är av en sådan omfattning att den 
föreslagna utdelningen inte påverkar denna bedömning. 

Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt 
styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom 
vilken bolaget är verksamt. Vinstutdelningen bedöms även vara försvarlig med hänsyn till bolagets 
och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att 
fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna värdeöverföringen 
påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar. 

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen 
inga hinder föreligga för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen i enlighet med styrelsens 
förslag. 

____________________ 
 

Lund i februari 2017 
DORO AB (publ) 

Styrelsen 
 


