
 

 

 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning – en utdelning om 3,10 kronor per aktie 
– får styrelsen för C.A.G Group AB, org.nr 556297-2504, avge följande yttrande enligt 18 kap. 
4 § aktiebolagslagen. 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. 
Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller 
kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande 
av näringsverksamhet. Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår av 
den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer 
som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Styrelsens förslag till 
vinstutdelning innebär att ett sammanlagt belopp om 21 840 808 kronor delas ut till 
aktieägarna, vilket utgör cirka 13 procent av bolagets egna kapital och cirka 9 procent av 
koncernens egna kapital.  

Utdelningsbara medel i bolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2021 till cirka 155,0 
miljoner kronor. Av årsredovisningen framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 
cirka 51,8 procent. Styrelsens förslag till vinstutdelning innebär att koncernens soliditet 
minskar till cirka 49,3 procent. Den föreslagna utbetalningen äventyrar inte fullföljandet av 
de investeringar som bedömts erforderliga. 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan 
fortsätta sin verksamhet samt att Bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. Särskilt har styrelsen beaktat konjunkturella risker. Styrelsen bedömer att den 
omständighet att en stor del av koncernens omsättning härrör från uppdrag inom offentlig 
sektor, vars efterfrågan förväntas vara fortsatt stabil samt att koncernens driftsverksamhet, 
som utgör ca 20 procent av omsättningen, bygger på en affärsmodell med huvudsakligen långa 
kontrakt till fasta priser, ger möjlighet till stabil intjäning. 

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast 
avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet 
och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu 
föreslagna vinstutdelningen.  

Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till 
aktieägarna, dock skall hänsyn tas till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla 
verksamheten. 

Vinstutdelningsförslagets försvarlighet  

Med hänvisning till ovan redovisade omständigheter och vad som i övrigt kommit till 
styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslaget om vinstutdelning är 
försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena 
aktiebolagslagen, dvs. med hänsyn till de krav som arten och omfattningen av samt riskerna i 
bolagets och koncernens verksamhetens ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 
kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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