
BILAGA A 

STYRELSENS YTTRANDE OM FÖRESLAGEN VINSTUTDELNINGS 
FÖRSVALIGHET ENLIGT 18 KAPITLET 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) 

(”ABL”) 

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämma i DistIT AB (publ), org nr 556116-4384 
(”Bolaget”), den 5 september 2016 beslutar om vinstutdelning uppgående till cirka 
2,4426 kronor per aktie i Bolaget. Vinstutdelningen ska ske genom s.k. sakutdelning och 
verkställas genom att Bolagets aktier i Alcadon Group AB, org. nr 559009-2382 
(”Dotterbolagsaktier”) delas ut till aktieägarna. 

Utdelningen är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna den 
apportemission som avses genomföras i Alcadon Group AB. 

För att få genomföra den värdeöverföring som den föreslagna vinstutdelningen innebär 
krävs bl.a. att vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på Bolagets och koncernens 
eget kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.  

Enligt den senaste för Bolaget fastställda balans- och resultaträkningen för 
räkenskapsåret 2015 fanns 382 631 213 kronor i disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § 
första stycket ABL.  

Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2015 framgår av den senaste 
angivna årsredovisningen. Av densamma framgår att Bolagets soliditet per samma datum 
uppgick till 25,9 %. Förutom den utdelning om 19 651 138 kronor som beslutades på 
årsstämman har Bolaget inte fattat beslut om någon värdeöverföring, vilket innebär att 
Bolagets utdelningsbara kapital uppgår till 362 980 075 kronor.  

Effekten av utdelningen på koncernens egna kapital är att detta kommer att öka med ca 
96 MSEK. Skälet är att reavinsten från den koncerninterna försäljningen av Alcadeltaco 
AB från DistIT AB till Alcadon Intressenter AB kommer att realiseras i DistIT-koncernen 
vid en utdelning. 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna 
årsredovisningar för Bolaget och koncernen. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget och 
koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i 
den aktuella branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av 
näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad 
som i övrigt förekommer inom branschen. 

Bolaget och koncernen har tillfredställande likviditet med beaktande av sin verksamhet. 
Den föreslagna utdelningen hindrar inte Bolaget eller koncernen från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort eller lång sikt och inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. 
Föreslagen utdelning utgör cirka 8,26 % av Bolagets egna kapital.  

I enlighet med ovanstående framstår den förslagna utdelningen som försvarlig med 
hänsyn till de krav som uppställs i 17 kapitlet 3 § andra och tredje stycket ABL om 
utdelningens försvarlighet med hänsyn till de krav som Bolagets och koncernens 
verksamhet, art omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och med 
hänsyn till Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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Tullinge den 16 augusti 2016. 

Styrelsen för DistIT AB (publ) 
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