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Styrelsens förslag till vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår att 

till förfogande stående balanserade vinstmedel  305 303 235 

samt årets resultat      62 105 137 

Summa      367 408 372 

 
disponeras på följande sätt; 
 

  till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie  51 962 850 

       
  i ny räkning överföres ____________________ 315 445 522 

  Summa      367 408 372 

 
Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 24 maj 2022 och utdelning beräknas vara 
aktieägarna tillhanda den 30 maj 2022. 

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för 2021 blir föremål för 
fastställelse på årsstämman 20 maj 2022. 

  



 
 
 
 
 

RugVista Group AB (publ)  www.rugvistagroup.com 
Organisationsnummer: 559037-7882  InvestorRelations@rugvistagroup.com 
Ringugnsgatan 11   
216 16 Limhamn   

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 beslutar om vinstdisposition innebärande 
att till aktieägarna utdela 2,50 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till 
sammanlagt 51 962 850 kronor. Vinstutdelningsförslaget har tagits fram utifrån Bolagets 
målsättning att, utöver att investera i tillväxt och verksamhetsutveckling, dela ut upp till 
50 procent av årets resultat till aktieägarna. 

Styrelsen för RugVista Group AB (publ) avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 
kap. 4 § aktiebolagslagen om varför den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig utifrån 
bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. 

Förutsatt att årsstämman 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om 
vinstdisposition kommer 315 445 522 kronor att balanseras i ny räkning. Styrelsen 
konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen därmed finns full täckning för 
Bolagets bundna eget kapital och att Bolagets och koncernens likviditet fortsatt kommer 
att vara god efter utbetalningen av föreslagen utdelning. 

Bolagets och koncernens finansiella ställning förblir fortsatt stark efter den föreslagna 
utdelningen och det är styrelsens bedömning att Bolagets och koncernens egna kapital 
efter föreslagen vinstutdelning kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till 
verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har även sett till Bolagets och 
koncernens ställning samt Bolagets och koncernens möjligheter att på kort respektive 
lång sikt infria sina åtaganden, och styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att 
vara tillräckligt för Bolagets, och koncernens, förmåga att fullgöra sina förpliktelser och 
möjligheter att göra eventuella nödvändiga investeringar. Styrelsen har härvid beaktat 
bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling samt 
konjunkturläget. Styrelsen anser vidare att Bolaget och koncernen, även efter 
utdelningen, har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella 
förluster, samt har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på 
likviditeten som oväntade händelser.  

Utöver vad som anförts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan 
ha betydelse för Bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har 
därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning inte framstår som försvarlig. 

Med hänvisning till ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen 
framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av såväl Bolagets som koncernens egna kapital samt Bolagets 
respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

_____________ 

Malmö april 2022 
RugVista Group AB (publ) 

Styrelsen 


