
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen som tillfogas 
förslaget till minskning av aktiekapitalet 

Med anledning av punkt 11 c i kallelsen till årsstämman i Mälaråsen AB (publ), org.nr 559059-8594 
("Bolaget") anförs följande. 

I enlighet med 20 kap. 8 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse motivera huruvida den föreslagna 
minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till vad som 
anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. 

Genom minskning av aktiekapitalet återbetalas totalt 427 710 000 kronor till aktieägarna, vilket innebär 
att för varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 159,00 kronor. Inlösenbeloppet per 
aktie överskrider kvotvärdet (1,00 kronor) med 158,00 kronor. Aktiekapitalet uppgår före fondemission, 
aktiesplit och minskning enligt punkt 11 i kallelsen till årsstämman till 2 690 000 kronor. Genom 
fondemissionen ökas aktiekapitalet till 5 380 000 kronor. Efter genomförd minskning uppgår 
aktiekapitalet till 2 690 000 kronor. Förslaget innebär därmed att åtgärder vidtagits för att varken 
Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskas.  

Styrelsen bedömer att minskningen är försvarlig eftersom (i) Bolaget inte längre bedriver någon 
verksamhet utöver att förvalta de medel (lös egendom) som föreslås återbetalas till aktieägarna genom 
minskningen, (ii) Bolagets verksamhet föreslås avslutas genom att Bolaget träder i frivillig likvidation 
efter genomförd minskning, och (iii) Bolaget kommer att ha kontanta medel som är tillräckliga för att 
uppfylla alla förpliktelser mot borgenärer efter genomförd minskning. Inga andra kända förhållanden 
har inträffat som har någon betydelse för Bolagets ekonomiska ställning. Inga omständigheter har heller 
framkommit som gör att minskningen av aktiekapitalet inte framstår som försvarligt. 

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som Bolagets verksamhets art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till Bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt, att det föreslagna inlösenförfarandet är försvarlig. 
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