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Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen som tillfogas förslaget 
till vinstutdelning vid extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 i Mälaråsen AB 
(publ) 

 

Till bolagsstämman i Mälaråsen AB (publ), org.nr 559059-8594 ("Bolaget").  

Den 30 september 2022 slutförde Bolaget avyttringen av samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen 
Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556680-9710, och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org.nr 556073-
7446, ("Dotterbolagen"), efter att stämmobeslut om avyttringen av Dotterbolagen fattats vid en extra 
bolagsstämma den 23 september 2022. Dotterbolagens respektive fastighetsportfölj som omfattades 
av försäljningen avsåg direkt ägande i fastigheterna Sollentuna Talldungen 13, Stockholm Enare 1 och 
Sigtuna Märsta 23:6 samt indirekt ägande till fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4 genom 
Dotterbolagens gemensamt helägda dotterbolag, Mälaråsen Fastigheter i Uppsala Kommanditbolag, 
org.nr 916620-2581 ("Avyttringen").  

Med anledning av Avyttringen har styrelsen som målsättning att ha skiftat ut större delen av likviden 
från transaktionen innan slutet av första halvåret 2023. Styrelsen konstaterar att det vid extra 
bolagsstämma den 25 oktober 2022 kan skiftas ut ett belopp om 52,00 kronor per aktie, med lika 
fördelning på totala antalet aktier i Bolaget, under november 2022. Styrelsen avger härmed i enlighet 
med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse 
för Bolagets ställning. 

Den 8 mars 2022 lämnade Bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021 och därefter har 
halvårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022 offentliggjorts den 25 augusti 2022 som 
beskriver väsentliga händelser fram till det datumet. 

Styrelsens förslag till extra vinstutdelning motsvarar ett belopp om totalt 139 880 000 kronor. Per den 
31 december 2021 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 169 014 455 kronor. Efter utbetalning av 
utdelningen om 26 900 000 kronor som beslutades av årsstämman den 29 april 2022 kvarstår 142 114 
455 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). 

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. 

 

 

 * * * * * * * 

Stockholm den 6 oktober 2022 

Mälaråsen AB (publ) 

Styrelsen 

 

(Signatursida följer nedan) 
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