
Yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen 
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2016 framgår av 
årsredovisningens resultat- och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital 
och kassaflöden, beskrivningar av redovisningsprinciper samt övriga noter. Det framgår 
också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, 
avsättningar och skulder.  
 
Vidare framgår arten och omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet. Den 
verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som 
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med 
bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska 
ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden.  
 
Bolagsstämman föreslås att samtidigt med beslutet om minskning även besluta om en 
fondemission för att tillfullo återställa bolagets aktiekapital. Förslaget om minskning är 
villkorat av att även förslaget om fondemission bifalls. 
 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att 
bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga.  
 
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen minskning 
av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, står i rimlig proportion till omfattningen på 
bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens 
bedrivande  
 
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den 
föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna är försvarlig med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncerns konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 
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