
KARO PHARMA AB, 556309-3359  

Styrelsens förslag samt yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4§ rörande 

resultatdisposition (punkt 10)  

 

Till 2018 års årsstämmas förfogande står följande vinstmedel:  

- Överkursfond 1 513 158 498 SEK  

- Årets resultat 19 387 851 SEK  

Totalt disponibla vinstmedel 1 566 074 874 SEK  

Styrelsen föreslår följande disposition av de disponibla vinstmedlen:  

- Utdelas till aktieägarna 0,30 SEK per aktie, sammanlagt 32 866 556 SEK  

- Överförs i ny räkning 1 533 208 318 SEK  

- Summa 1 566 074 874 SEK  

Årsredovisning och koncernredovisning för Karo Pharma AB avseende 2017 har godkänts för 

publicering den 12 april 2018. Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på 

bolagsstämman den 3 maj 2018. Avstämningsdag föreslås vara den 7 maj 2018. Beslutar 

bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden 

AB:s försorg den 11 maj 2018. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till 

utdelning är då den 3 maj 2018.  

____________  

Ett av de viktigaste målen för Karo Pharmas verksamhet är att skapa långsiktig värdeökning för 

aktieägarna. Sådan värdeökning kan ske dels genom ökat aktievärde, dels i form av aktieutdelning. 

Karo Pharmas styrelse har i sitt utdelningsförslag bedömt ett antal faktorer, bl. a.:  

- bolagets uthålliga resultatutveckling  

- bolagets expansionsmöjligheter och tillgång till kapital 

 - bolagets rörelserisk  

- utdelningens påverkan på likviditeten  

- bolagets soliditetsmål  

Efter en sammanvägd bedömning av dessa faktorer föreslår styrelsen årsstämman en utdelning för år 

2017 på 0,30 SEK per aktie.  

Utifrån eget kapital per den 31 december 2017 innebär denna utdelning en sänkning av koncernens 

soliditet från 38,3% till 37,5%.  

Med hänvisning till styrelsens förslag rörande resultatdisposition och vad som anförs ovan samt vad 

som i övrigt kommit till styrelsens kännedom och efter en allsidig bedömning av bolagets och 

koncernens ekonomiska ställning har styrelsen funnit att den föreslagna utdelningen är försvarlig 

med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 



bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Såvitt styrelsen och verkställande direktören känner till är årsredovisningen upprättad i 

överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna 

stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har 

utlämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av 

årsredovisningen.  

 

Stockholm i april 2018  

KARO PHARMA AB  

Styrelsen 

 
 


