
 

 

Styrelsens för Arla Plast AB förslag till disposition av bolagets vinst 
Styrelsen för Arla Plast AB föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 
201 057 530 kronor disponeras så att 1,50 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 30 000 
000 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning.  

Styrelsen föreslår vidare att den 23 maj 2022 ska vara avstämningsdag för erhållande av 
utdelning.  

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear 
Sweden AB:s försorg den 27 maj 2022 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen biläggs detta förslag.  

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av mer än hälften de avgivna rösterna. 

________________________ 

Borensberg i april 2022 
Arla Plast AB 

Styrelsen 



 

 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Styrelsen för Arla Plast AB avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen om varför den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 
17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om 201 057 530 kronor 
disponeras så att 1,50 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 30 000 000 kronor lämnas i 
utdelning och återstående belopp balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets 
bundna egna kapital efter verkställande av föreslagen vinstutdelning.  

Av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 framgår bolagets och koncernens 
ekonomiska ställning per den 31 december 2021, och de principer som har tillämpats vid 
värdering av bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder beskrivs.  

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet efter förslagen utdelning är 
tillräckligt stort i förhållande till bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är 
förenade med verksamhetens bedrivande. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets 
och koncernens historiska utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en bedömning av 
bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på 
kort och lång sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter 
verkställande av vinstutdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam 
inom. Värdeöverföringen påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria 
föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. 

Med hänvisning 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 utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som bolagets och 
koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och 
koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

 

________________________ 

Borensberg i april 2022 
Arla Plast AB 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________________  __________________ 

Kenneth Synnersten  Annelie Arnbäck 

 

 

__________________  __________________ 

Ulf Hedlundh    Sten Jakobsson 

 

 

__________________  __________________ 

Leif Nilsson   Ola Salmén 

 

 

__________________  __________________ 

Jan Synnersten  Joacim Törnroth 

 


