
     
 

Förslag till beslut samt motiverat yttrande avseende 
vinstutdelning  
 

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning 

Styrelsen föreslår att Nordnet AB (publ):s årsstämma år 2021 beslutar om utdelning om 
1,51 kronor per aktie, vilket motsvarar 25 procent av den sammanlagda vinsten för åren 
2019 och 2020. Detta ligger i linje med Finansinspektionens rekommendation att banker 
ska vara restriktiva beträffande utdelning fram till den 30 september 2021. När denna 
rekommendation för utdelning reviderats kommer styrelsen utvärdera situationen på nytt 
och eventuellt framlägga ytterligare förslag.  

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den 
3 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av 
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2021. 

Det föreslås att återstående belopp balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
över ovan förslag till beslut 

Styrelsen för Nordnet AB (publ) avger härmed följande yttrande i enlighet med                
18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  

Styrelsens motivering till att det föreslagna beslutet om vinstutdelning är förenligt med 
bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen är följande.  

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar den konsoliderade situationens, 
där Nordnet AB (publ) är moderbolag, totala kapitalrelation med 2,8 procentenheter från 
24,6 procent till 21,8 procent. Kapitalrelationen är betryggande, mot bakgrund av att 
koncernens verksamhet fortsatt bedöms komma att bedrivas med god lönsamhet. 
Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på likaledes 
betryggande nivå. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till 
styrelsens kännedom är styrelsens allsidiga bedömning att bolagets och koncernens 
ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 
egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

En särskild genomgång har gjorts med beaktande av den senaste tidens marknadsoro 
och börsnedgångar för att säkerställa att bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
inte äventyras av den föreslagna utdelningen. Bedömningen är att den rådande 
situationen inte föranleder någon ändrad bedömning vad gäller den ekonomiska 
ställningen. Både kapitaltäckningen och likviditetssituationen är fortfarande 
tillfredsställande. Vidare är bedömningen att situationen inte har eller kommer innebära 



     
 

någon större ökning av kreditförluster som skulle få en materiell negativ inverkan på det 
egna kapitalet. 

 
________

Stockholm i mars 2021 
Styrelsen, Nordnet AB (publ) 

 
 
 
 
 
 


