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STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH 
VINSTDISPOSITION   
 
Styrelsen för Rottneros AB (publ) lämnar följande förslag till årsstämman den 30 maj 2016 
(punkt 10 på dagordningen för årsstämman).   
 
Till aktieägarna lämnas: 
 

a) en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie, enligt styrelsens tidigare publicerade 
förslag i bokslutskommunikén för 2015 och i vinstdispositionsförslaget i årsredovisningen 
för 2015, och 
 

b) en extra utdelning på 0,20 kronor per aktie, enligt ett utökat förslag av styrelsen 
pressmeddelat den 19 april 2016 (sammanlagt 0,50 kronor per aktie).  
 

Bakgrunden till det utökade förslaget är den positiva utvecklingen av koncernen de senaste två 
åren vilket resulterat i en mycket stark balansräkning med en hög andel eget kapital. Vid årsskiftet 
var bolaget skuldfritt med en stor likviditetsreserv och soliditeten uppgick till 77 procent. Genom 
den föreslagna extrautdelningen förbättras Rottneros nuvarande och framtida finansierings- och 
kapitalstruktur och avkastningsgraden på sysselsatt kapital kommer att öka. Styrelsens långsiktiga 
målsättning är att förändra bolagets finansiella struktur genom ökad belåning. 
 
Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 lämnades, den 14 mars 2016, har de 
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av lämnade 
pressmeddelanden. Den 21 mars 2016 pressmeddelades utseende av ny VD och koncernchef i 
Rottneros AB. Härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att 
lämna den föreslagna utdelningen till aktieägarna. 
 
Till årsstämmans förfogande står: 
 
Balanserade vinstmedel   200 800 196 
Årets nettoresultat 216 354 588 
Kronor 417 154 784 
 
Styrelsens förslag om sammanlagt 0,50 kronor per aktie innebär en disposition av tillgängliga 
medel enligt följande: 
 
76 285 962,50 kronor  delas ut till aktieägarna (0,50 kronor x 152 571 925 aktier) 
 
340 868 821,50 kronor balanseras i ny räkning 
_______________  
 
417 154 784 kronor 
 
Det totala utdelningsbeloppet är beräknat på det totala antalet aktier i bolaget (153 393 890) 
minskat med moderbolagets innehav av återköpta egna aktier (821 965). 
 
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för att få utdelning ska vara onsdagen den 1 juni 2016. 
Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen tisdagen den 
7 juni 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är måndagen 
den 30 maj 2016. 
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Till förslaget fogas: 
 

(i) Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, och 
 

(ii) Yttrande från bolagets revisor avseende styrelsens utökade förslag till vinstdisposition. 
 

_____________________ 
 

Vallvik den 18 april 2016 
 

Styrelsen i Rottneros AB 


