
 

 

 

 

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN  

Styrelsen för Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, beslutade i mars 2020 att dra tillbaka sitt tidigare 

förslag till årsstämman om vinstutdelning om 1,0 kr per aktie, som en konsekvens av den osäkerhet 

som då rådde till följd av det globala utbrottet av COVID-19. Eftersom konsekvenserna av COVID-19-

pandemin nu bättre kan överblickas, och givet Cloettas starka balansräkning och motståndskraftiga 

affärsmodell, som genererar kassaflöde även i volatila tider, har styrelsen föreslagit att bolagsstämman 

beslutar att till bolagets aktieägare utdela 0,5 kr per aktie. Med anledning därav får styrelsen härmed 

avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till 17 kap. 3 § 

2-3 styckena aktiebolagslagen är följande. 

Verksamhetens art, omfattning och risker  

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och bolagets årsredovisning för 2019. 

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer 

eller kan antas förekomma i aktuell bransch eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande 

av näringsverksamhet. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer 

inom aktuell bransch. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Resultatet i bolaget, överkursfond samt föregående års balanserade vinstmedel uppgick till totalt 

1 764 226 166 kr per den 31 december 2019. Enligt bolagets årsredovisning för 2019 uppgick 

koncernens soliditet till 43,4 procent och nettoskulden till 2 302 Mkr per den 31 december 2019. Per 

den 30 juni 2020 uppgick koncernens soliditet till 46,1 procent och nettoskulden till 2 492 Mkr.  

Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om 

utdelning av 0,5 kr per aktie kommer 1 619 916 516,5 kr att balanseras i ny räkning. Efter den 

föreslagna vinstutdelningen kommer det att finnas full täckning för koncernens och moderbolagets 

bundna egna kapital. Bolaget har, inklusive avtalade kreditramar, tillgång till betydande likvida medel. 

Per den 31 december 2019 uppgick bolagets skuldsättningsgrad till 2,2 gånger nettoskuld/EBITDA och 

per den 30 juni 2020 uppgick skuldsättningsgraden till 2,6 gånger nettoskuld/EBIDTA. Det långsiktiga 

målet är att skuldsättningsgraden ska vara omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA. Bolaget har en stark 

balansräkning och som offentliggjort den 29 september 2020 förväntar sig styrelsen att utvecklingen 

för Cloetta gradvis kommer att förbättras. Mot denna bakgrund har styrelsen gjort bedömningen att 

det finns förutsättningar för att föreslå en vinstutdelning om 0,5 kr per aktie.  

Bolagets ambition är att framtida kassaflöden ska användas för investeringar som stöder fortsatt 

tillväxt, användas till aktieutdelningar, ge finansiell flexibilitet för eventuella kompletterande förvärv 

samt vid behov tillåta avbetalning av skuld för att ligga i nivå med det långsiktiga målet avseende 

skuldsättningsgrad.  

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med 

hänsyn till: 

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet, och 
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2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

 

______________ 
 

Stockholm i oktober 2020 

Cloetta AB (publ) 

Styrelsen 

 


