Styrelsens förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma
i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), org.nr 556710-9243 torsdagen den 22 oktober 2020
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna
dagordningen för den extra bolagsstämman, som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.
Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 6)
Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 14 maj 2020 fastställda balansräkningen
har styrelsen föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3,25 kr per aktie med avstämningsdag
måndagen den 26 oktober 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget är sista dag för handel i
aktien med rätt till utdelning torsdagen den 22 oktober 2020 och beräknas utdelningen komma att
skickas ut från Euroclear Sweden på torsdagen den 29 oktober 2020.
Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 123 359 884 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 §
första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet. Efter genomförd värdeöverföring enligt
styrelsens förslag ovan finns 84 011 799 kronor kvar.
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § samt övriga handlingar enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551) framgår av Bilaga A-E.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bilaga A

Bakgrund
Styrelsen för ByggPartner i Dalarna Holding AB, org.nr 556710-9243, får härmed avge följande
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap.
3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den
verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller
kan antas förekomma i branschen eller sådana risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas dels till vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2019, dels till styrelsens framtagna redogörelse enligt 18 kap. 6 § p 3
aktiebolagslagen. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt
förekommer inom branschen.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för
värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
Det framgår av styrelsens förslag inför den extra bolagsstämman att styrelsen föreslår att utdelning
lämnas med 3,25 kronor per aktie med måndagen den 26 oktober 2020 som avstämningsdag. Den
föreslagna utdelningen utgör 28,9 % av bolagets eget kapital och 25,4 % av koncernens eget kapital.
Av senaste årsredovisningen framgår bland annat att bolagets soliditet uppgår till 34,6 % och
koncernens soliditet till 23,5 %. Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är normalt
förekommande i branschen. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte de investeringar som bedömts
erforderliga för verksamheten.
Den föreslagna utdelningen påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria nuvarande
och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognos innefattar beredskap
att hantera variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på bolagets och koncernens eget kapital står i rimlig proportion
till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med
verksamhetens bedrivande med beaktande av den föreslagna utdelningen.
Slutsats
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens
bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen.
Falun i september 2020
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Styrelsen

Bilaga B
Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna
Se separat handling.
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Bilaga C
Kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser
Se separat handling.
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Bilaga D
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § p 3 aktiebolagslagen (2005:551)
Såsom redogörelse enligt 18 kap. 6 § p 3 aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen för ByggPartner i
Dalarna Holding AB (publ) anföra följande.
Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för
bolagets ställning inträffat utöver de som anges i delårsrapporten för perioden januari – mars 2020 och
januari – juni 2020 och i de pressmeddelanden som offentliggjorts under perioden därefter vilka finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.byggpartner.se/nyheter-press.
Falun i september 2020
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Styrelsen

Tore Hallersbo

Bo Olsson

Helena Skåntorp

Torsten Josephson

Elisabeth Norman
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Bilaga E
Yttrande över den redogörelse som avses i Bilaga D, undertecknat av bolagets revisor, med
uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget
Se separat handling.
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