
 

 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Styrelsen för DORO AB (”Doro” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman den 22 
november 2021 beslutar om utdelning till Doros aktieägare bestående av samtliga aktier i det 
helägda dotterbolaget Careium AB (publ), org.nr 559121-5875 (”Careium”). Med anledning av 
styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande motiverade yttrande i 
enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Värdet på utdelningen av aktierna i Careium bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten 
för utdelningen av aktierna till Doros aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. 
Det bokförda värdet på aktierna i Careium motsvarar vid tidpunkten för detta yttrande, och 
förväntas vid tidpunkten för verkställande av utdelningen av aktierna i Careium motsvara, totalt 
361 000 000 kronor, vilket därmed utgör det totala värde som föreslås utdelas till aktieägarna.   

Per den 31 december 2020 uppgick Doros fria egna kapital till 361 562 475,57 kronor. Vid Doros 
årsstämma den 29 april 2021 beslutades att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 
skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas. Till den extra 
bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår således till 361 562 475,57 kronor. Eget 
kapital hade varit 3,1 MSEK lägre om finansiella instrument som värderats till verkligt värde 
enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip. 

Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar beslut om utdelning i enlighet med styrelsens 
förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla 
beloppet uppgå till cirka 562 475,57 kronor. Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets 
bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen 
utdelning.  

Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets och koncernens eget kapital efter föreslagen 
utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker, inklusive effekter av det allmänekonomiska läget, ställer på storleken av Bolagets och 
koncernens eget kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.  

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara 
tillfredsställande i förhållande till den bransch som koncernen är verksam inom. 
Värdeöverföringen påverkar inte Doros och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande 
och förutsedda betalningsförpliktelser.  

Med hänsyn till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens 
bedömning att en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför 
att den föreslagna utdelningen är förenlig med 17 kap. 3 § andra och tredje styckena 
aktiebolagslagen.  

 

________________ 

Malmö i oktober 2021 

DORO AB 
Styrelsen 

  



 

 

 

 

 

__________________  __________________ 

Lennart Jacobsen  Cecilia Ardström 

 

 

__________________  __________________ 

Towa Jexmark    Juha Mört 

 

 

__________________  __________________ 

Victor Saeijs   Mona Sahlberg 

 

 

__________________   

 Henri Österlund 

 


