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      Bilaga p.9 
 
 
Till årsstämman den 15 december 2010 i Cloetta AB (publ)  
 

Förslag till beslut om vinstdisposition 
 

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid 
utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande i enlighet med 
18 kap 4 § aktiebolagslagen 

 
Styrelsens förslag till vinstdisposition: 
 
1. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget Cloetta AB:  
 

Balanserade vinstmedel                                  481 248 589 
Årets resultat (moderbolaget)                               374 704                                                                                                                

       Summa                                                               481 623 293 
 
 
2. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

 
Till aktieägarna utdelas 18 089 397 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 0,75 kronor per aktie. 
 
Till aktieägarna utdelas enligt ovan               18 089 397 
Till nästa år balanseras                                   463 533 896 
Summa                                                              481 623 293 
 

3. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 20 december 2010. Beslutar 
bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden 
AB torsdagen den 23 december 2010. 
 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen:   
 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 15 december 2010 skall besluta att till bolagets aktieägare 
utdela 18 089 397 kronor. Med anledning av styrelsens förslag om utdelning, får styrelsen härmed avge 
följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. 
 
Bolagets balanserade vinstmedel från föregående räkenskapsår uppgår till 481 248 589 kronor och 
resultatet uppgår till 374 704 kronor. Totala fria medel i bolaget att disponeras av årsstämman uppgår 
därmed till 481 623 293 kronor. Förutsatt att årsstämman den 15 december 2010 fattar beslut i enlighet 
med styrelsens förslag om utdelning av 18 089 397 kronor kommer 463 533 896 kronor att balanseras i ny 
räkning. Styrelsen finner att full täckning kommer att finnas för bolagets bundna egna kapital efter den 
föreslagna utdelningen. 
 
Koncernens soliditet var vid utgången av det föregående räkenskapsåret den 31 augusti 2010 65,7 
procent. Soliditeten är med hänsyn till verksamhetens art hög. Betalningsförmågan, såväl på kort som 
lång sikt, bedöms som god.  
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Baserat på resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2009/2010 ligger den föreslagna utdelningen i linje 
med bolagets utdelningspolicy. 
 
Mot ovanstående bakgrund finner styrelsen att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig 
med hänsyn till de faktorer som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen, dvs. de 
krav som ställs på storleken av det egna kapitalet med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och 
risker inom koncernen, samt bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.  
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