
     
 

Förslag till beslut samt motiverat yttrande avseende 
vinstutdelning  
 

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning 

Styrelsen föreslår att aktieägarna i Nordnet AB (publ) vid årsstämman den 28 april 2022 
beslutar om utdelning med 5,56 kronor per aktie, vilket motsvarar 70 procent av vinsten 
för år 2021.  

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den 
2 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av 
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 5 maj 2022. 

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 enligt 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.  

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning framgår av avgiven årsredovisning för år 
2021. Bolagets fria egna kapital uppgick per balansdagen till 2 424 miljoner SEK. Av 
redovisningen framgår också vilka värderingsprinciper som tillämpats. Inga tillgångar har 
värderats till verkligt värde.   

Styrelsen har efter balansdagen, genom utnyttjande av det bemyndigande som gavs vid 
årsstämman 2021, beslutat om förvärv av Bolagets egna aktier. Förvärvet avsåg 375 000 
aktier. Förvärvet har påverkat Bolagets ekonomiska ställning på det sättet att Bolagets 
egna kapital minskat med ca. 56 miljoner SEK. 

Föreslagen utdelning har begränsad effekt på den konsoliderade situationens, där 
Nordnet AB (publ) är moderbolag, kapitaltäckning och bruttosoliditet, då en anteciperad 
utdelning motsvarande 70% av årets resultat löpande dragits av från dess kapitalbas i 
takt med att resultatet upparbetats under 2021 samt fram till att utdelning verkställs i maj 
2022. I stället kommer effekten av en något minskad balansomslutning till följd av 
utdelade likvida medel marginellt att stärka både kapitalrelationen och bruttosoliditeten. 
Koncernens och den konsoliderade situationens likviditetssituation bedöms som fortsatt 
mycket god även efter föreslagen utdelning och verksamhet bedöms kunna bedrivas 
med fortsatt god lönsamhet. 



     
 

Arten hos och omfattningen av den verksamhet som bedrivs av Bolaget och koncernen 
framgår av Bolagets bolagsordning och årsredovisningen för år 2021. Verksamheten 
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i aktuella 
branscher, eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet i 
allmänhet. 

Styrelsen har beaktat Bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig 
bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt Bolagets och 
koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
styrelsens allsidiga bedömning att Bolagets och koncernens ekonomiska ställning är 
sådan 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. 

 
________

Stockholm i mars 2022 
Styrelsen, Nordnet AB (publ) 

 
 
 
 
 
 


