Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende
föreslagen vinstutdelning till aktieägare i Christian Berner
Tech Trade AB (publ) vid extra bolagsstämma den 8 oktober
2020
Inför årsstämman den 10 juni 2020 reviderade styrelsen sitt förslag avseende
utdelning och föreslog, mot bakgrund av den osäkerhet som Covid-19 orsakat,
att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsen aviserade vid samma tillfälle att
man skulle utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året.
Bolaget har under andra kvartalet påverkats negativt av Covid -19 och har haft
svårighet att bedriva normal verksamhet, så som besökande säljverksamhet
och övriga marknadsaktiviteter som innebär resande. Bolaget har sökt och fått
statliga stöd för korttidsarbete på totalt 3,2 MSEK under andra kvartalet.
Motsvarande belopp har reserverats upp och påverkar således inte resultatet
för andra kvartalet.
Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att försiktighet fortsatt är
påkallat med anledning av Covid-19 och man följer utvecklingen noggrant och
vidtar åtgärder där så är påkallat. Vid en sammanvägd bedömning konstaterar
styrelse och verkställande direktör att bolagets finansiella situation är sådan att
en utdelning kan motiveras varför styrelsen nu beslutat föreslå att en extra
bolagsstämma den 8 oktober 2020 beslutar om en vinstutdelning om 0,60 kr
per aktie.
Utdelningsförslag
Styrelsen har föreslagit att till stämmans förfogande stående vinstmedel om
104 264 Tkr, ska disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägarna med 0,60 kr per aktie; 11 212 Tkr
I ny räkning balanseras; 93 052 Tkr
Summa 104 264 Tkr
För bolagets innehav av egna aktier, totalt 72 357 vid tiden för kallelse till extra
bolagsstämma, utgår ingen utdelning.
Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 12 oktober 2020.

Motivering
Den föreslagna vinstutdelningen utgör 29 procent av koncernens
förvaltningsresultat för 2019, vilket är strax under uttalad målsättning att dela
ut 30-50 procent av koncernens förvaltningsresultat med hänsyn till
investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av
det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt. Styrelsens förslag till beslut baseras på att kovenanter efter genomförd
utdelning kan hållas inom satta limiter och att bolagets skuldsättningsgrad inte
ökar till nivåer som påverkar företagets förmåga att upprätthålla planerad
verksamhet över tid. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som
framgår av årsredovisningen samt efterföljande delårsrapporter. Den
finansiella ställningen förblir fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och
bedöms, även med hänsyn till Covid-19, vara fullt tillräcklig för att bolaget ska
ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt och även
fortsättningsvis ha möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.
Det egna kapitalt i bolaget uppgick per 31 december 2019 till 141 890 TSEK
varav fritt eget kapital 104 264. Bolagets egna kapital påverkas inte av
värderingen till verkligt värde, enligt 4 kap 14§ årsredovisningslagen, då
effekten är 0 av värderingen på tillgångar och skulder till verkligt värde. Ingen
värdeöverföring har skett till aktieägarna sedan den 31 december 2019 och det
disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen kvarstår i sin helhet, dvs
104 264 Tkr.
Mölnlycke den 16 september 2020
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