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Med anledning av den till årsstämman 2012 föreslagna vinstutdelningen avger härmed styrelsen 
för Rottneros AB följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 
 
Rottneros AB:s och Rottneroskoncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 framgår 
av årsredovisningen för 2011, där även principer som tillämpats för värdering av tillgångar och 
skulder redovisas. 
 
Förslaget till beslut om vinstdisposition 
Rottneros utdelningspolicy är att utdelningen ska vara anpassad till Rottneros resultatnivå, skuld-
sättningsgrad, finansiella ställning i övrigt, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. 
Utdelningskapaciteten ska ses över en hel konjunkturcykel snarare än ett enskilt år. Detta innebär 
att utdelningen under goda år kan komma att begränsas, för att också skapa förutsättningar att 
lämna utdelning under svagare år. 
 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 lämnas med 0,10 kr per aktie, totalt 
15.257.193 kronor, vilket motsvarar fyra procent av fritt eget kapital i moderbolaget och drygt en 
procent av koncernens totala egna kapital. 
 
Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2011 innebär att bolagets 
balanserade vinst om 471.355.626 kronor och årets resultat om -90.620.672 kronor, tillsammans 
380.734.954 kronor, ska disponeras så att 15.257.193 kronor lämnas i vinstutdelning och att 
380.734.954 kronor balanseras i en ny räkning. 
 
Det totala utdelningsbeloppet är beräknat på det totala antalet registrerade aktier i bolaget minskat 
med moderbolagets innehav av egna aktier, vilket uppgår till 821.965. 
 
Motivering 
Moderbolagets bundna egna kapital uppgår per den 31 december 2011 till cirka 592.984 tkr och 
totala egna kapital uppgår till cirka 973.719 tkr. Koncernens totala egna kapital uppgår till cirka 
1.013.930 tkr. Bolagets tillgångar har inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14a § i års-
redovisningslagen. Föreslagen vinstutdelning utgör fyra procent av bolagets egna kapital och drygt 
en procent av koncernens egna kapital. Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2011 till 
88 procent (94 procent för räkenskapsåret 2010) och koncernens soliditet uppgick per den 
31 december 2011 till 75 procent (82 procent för räkenskapsåret 2010). 
 
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna 
vinstutdelningen. 
 
Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av såväl de förhållanden som råder inom 
den bransch som bolaget verkar i, som bolagets storlek och relevanta förhållanden i övrigt. 
 
Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget och övriga i 
koncernen ingående bolag från att fullgöra sina förpliktelser och för verksamheten erforderliga 
investeringar. Den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som 
anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning 
och risker samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). 
 
Styrelsen har vid avgivande av yttrandet särskilt beaktat bolagets och koncernens historiska 
utveckling, den under 2009 genomförda operationella och finansiella omstruktureringen, fastställd 



2(2) 

affärsplan, budgeterad utveckling och likviditet, koncernens finansieringsavtal, konjunkturläget, 
bolagets och branschens konjunkturberoende och cykliska karaktär, samt de risker som förknippas 
med verksamheten och branschen. Styrelsen har tagit hänsyn till bolagets och koncernens 
ställning i övrigt, till alla kända förhållanden som kan ha betydelse, samt till fullföljandet av de 
investeringar som bedöms erforderliga. 
 
 
 

Stockholm i mars 2012 
Styrelsen i Rottneros AB (publ) 
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