Styrelsens för Mälaråsen AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
Styrelsen för Mälaråsen AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 27 mars 2020 att revidera dess tidigare
förslag till årsstämman om en vinstutdelning om 10,00 kr per aktie, på grund av den osäkerhet som
skapats av Covid-19-pandemin. Istället föreslogs en utdelning om 5,00 kr per aktie. Årsstämman den
2 april 2020 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens reviderade förslag, och
utdelningen har betalats ut till aktieägarna. Mot bakgrund av minskad osäkerhet, och med beaktande
av att bolagets intjäningsförmåga under första halvåret 2020 varit fortsatt stabil, föreslår nu styrelsen
att en extra utdelning ska utgå. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning.
Den 13 februari 2020 lämnade Bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 och därefter
har halvårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 juni 2020 offentliggjorts den 27 augusti 2020
som beskriver väsentliga händelser fram till det datumet.
Styrelsens förslag till extra utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 13 450 000 kr. Per den 31
december 2019 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 225 408 877 kr. På årsstämman den 2 april
2020 beslutades om en utdelning om 5,00 kr per aktie att utbetalas i två lika stora utbetalningar. Den
första utbetalningen skedde den 9 april 2020 och uppgick till totalt 6 725 000 kr, och den andra
utbetalningen skedde den 3 juli 2020 och uppgick sammanlagt till 6 725 000 kr. Den totala
utdelningen beslutad av årsstämman uppgick därmed till 13 450 000 kr, vilket minskar fritt eget
kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår
därmed till 211 958 877 kr.
Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen.
Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning
inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.
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