Styrelsens för Nordic Paper Holding AB (publ):s förslag till vinstdisposition och yttrande enligt 18
kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
The board of directors’ of Nordic Paper Holding AB (publ)’s proposal for appropriation of profits and
statement according to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act (2005:551)
______________________________________________________________________
Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på
årsstämman den 20 maj 2021.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa:

115 902 221
289 416 500
405 318 721

kronor
kronor
kronor

133 817 600
271 501 121
405 318 721

kronor
kronor
kronor

Styrelsen föreslår att:
Till aktieägarna utdelas
I ny räkning balanseras
Summa:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 2,00 kronor per aktie, med förslag till
avstämningsdag för rätt till utdelning den 24 maj 2021, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till
aktieägarna den 27 maj 2021.
Proposed appropriation of profits
The statements of income and the balance sheets of the parent company and the group are subject to adoption
of the Annual General Meeting on May 20, 2021 (the “AGM”).
The following funds of the parent company are available for distribution by the AGM:
Retained earnings
Net profit for the year
Total

SEK
SEK
SEK

115,902,221
289,416,500
405,318,721

SEK
SEK
SEK

133,817,600
271,501,121
405,318,721

The board of directors proposes:
A dividend to the shareholders of
To be carried forward
Total

The board of directors proposes that the AGM resolves on a dividend of SEK 2.00 per share, with a proposed
record date for the right to receive dividend on 24 May 2021, whereby the dividend is expected to be paid to the
shareholders on 27 May 2021.

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt
18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare
överväganden, att en vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till
försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (2005:551).
Tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen
(1995:1554). Om tillgångar eller skulder inte hade värderats till verkligt värde skulle det egna kapitalet varit
22 309 824 kronor lägre.
Styrelsens uppfattning är att verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande är av en sådan omfattning
att den föreslagna utdelningen inte påverkar denna bedömning.
Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en tillfredställande soliditet, vilket enligt
styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget
är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett
konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.
The board of directors’ statement on the proposed dividend
In view of the board of directors’ dividend proposal above, the board of directors hereby gives the following
statement according to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act (2005:551).
The board of directors has examined the company’s and the group's financial position and finds that a dividend
in accordance with the proposal of the board of directors is justifiable considering the prudence rule in Chapter
17, Section 3, Paragraphs 2 and 3 of the Swedish Companies Act (2005:551).
Assets and liabilities have been valued at fair value in accordance with Chapter 4, Section 14 a of the Annual
Accounts Act (1995:1554). If the assets and liabilities had not been valued at fair value, the shareholders’ equity
would have been SEK 22,309,824 lower.
It is the opinion of the board of directors that the proposed dividend is justifiable having regard to the equity
requirements posed by the nature and scope of and the risks associated with the company’s operations.
After payment of the proposed dividend, the company will continue to have a satisfactory financial solidity
meeting the demands of the industry in which the company operates. After payment of the proposed dividend,
the company will continue to have a satisfactory level of consolidation and liquidity position and a satisfactory
general financial position.
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