Styrelsens för AB Electrolux yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende
förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med
7,00 kronor per aktie, totalt SEK 2 011 782 tusen kronor. Avstämningsdag föreslås vara den
5 november 2020. Med anledning av förslaget får styrelsen härmed avge följande yttrande
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Per den 31 december 2019 uppgick Electrolux fria egna kapital till 22 893 842 tusen kronor. Vid
en extra bolagsstämma den 21 februari 2020 beslutades att dela ut samtliga aktier i det helägda
dotterbolaget Electrolux Professional AB (publ), org.nr 556003-0354, inklusive den
underliggande koncernen, vilket reducerade det fria egna kapitalet med 7 749 120 tusen kronor.
Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till
15 144 722 tusen kronor.
Årsstämman som hölls den 31 mars 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av
högst så många Electrolux B-aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av
det totala antalet aktier i bolaget. Per dagen för detta yttrande har styrelsen inte beslutat om
något förvärv av egna aktier baserat på bemyndigandet vid årsstämman 2020.
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen
utdelning och med beaktande av bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier.
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen har i detta beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling,
budgeterad utveckling och konjunkturläget.
Om finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a §
årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip, inklusive kumulativ
omvärdering av externt aktieinnehav, skulle bolagets egna kapital ha varit 178 985 tusen kronor
lägre baserat på den senast fastställda balansräkningen.
Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i
förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Utdelningen kommer inte att påverka
bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen bedömer att
bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på
likviditeten som oväntade händelser.
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och
även tåla eventuella förluster. Föreslagen utdelning kommer inte att negativt påverka bolagets
och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet
med styrelsens planer.
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig mot
bakgrund av försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 styckena aktiebolagslagen.
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