STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING SAMT STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING ENLIGT ABL 18 KAP 4 § (PUNKT 9B PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsens förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,23 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018
samt att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 14 maj 2019. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden fredagen den 17 maj 2019.

Styrelsen yttrande enligt ABL 18 kap 4 §
Styrelsen för Setra Group AB har föreslagit att årsstämman 2019 beslutar om en utdelning om
2,23 kronor per aktie, totalt ca 115 Mkr. Ett av bolagets finansiella mål är att utdelningen normalt ska uppgå till 50 % av vinsten efter skatt med hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden.
Den föreslagna utdelningen motsvarar 50 procent av 2018 års resultat för koncernen och innebär att cirka 7 procent av det egna kapitalet i koncernen per 2018-12-31 delas ut.
Styrelsen har fastställt att koncernen ska ha en stark finansiell ställning med en skuldsättningsgrad, beräknad som den finansiella nettoskulden i relation till det egna kapitalet, som inte ska
överstiga 50 procent. Skuldsättningsgraden uppgick per 2018-12-31 till -8 procent. Den föreslagna utdelningen skulle öka skuldsättningsgraden med cirka 8 procentenhet.
Det egna kapitalet i Setra Group AB uppgick per 2018-12-31 till 1 191 Mkr, varav fritt eget kapital
393 Mkr. Koncernens egna kapital uppgick per 2018-12-31 till 1 580 Mkr. I enlighet med IFRS
finns ingen uppdelning av koncernens egna kapital i bundet respektive fritt.
Styrelsen bedömer att utdelning till aktieägarna med föreslaget belopp är försvarlig med hänsyn
till de krav på både bolag och koncern som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av eget kapital och med hänsyn också till konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och
bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl
kort som lång sikt, och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.
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