
Styrelsens förslag till beslut om extra vinstutdelning (sakutdelning) (punkt 9) 

Styrelsen i DistIT AB (publ), org nr 556116-4384 (”Bolaget”) föreslår att extra 
bolagsstämma den 5 september 2016, beslutar om vinstutdelning uppgående till cirka 
2,4426 kronor per aktie i Bolaget. Vinstutdelningen skall ske genom s.k. sakutdelning 
och verkställas genom att Bolagets 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB, org. nr 
559009-2382 (”Dotterbolagsaktier”) delas ut till aktieägarna. Avstämningsdagen för 
erhållande av utdelning ska vara den 8 september 2016. Avsikten är att 
Dotterbolagsaktierna ska upptas till handel vid Nasdaq First North den 14 september 
2016. Beslutar den extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear 
Sweden AB utställa VP-avier avseende tilldelade aktier i Alcadon Group AB den 11 
september 2016. 

Varje aktie i Bolaget skall berättiga till utdelning av en (1) Dotterbolagsaktie. 

Utdelningen uppgår till det för Bolaget bokförda värdet av Dotterbolagsaktierna, 
sammanlagt 30 000 000 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i Bolaget om 
cirka 2,4426 kronor per aktie. 

Utdelningen av Dotterbolagsaktierna bedöms vara undantagen från beskattning i 
Sverige med stöd av de s.k. Lex ASEA-reglerna.  

Utdelningen är villkorad av att den extra bolagsstämman den 5 september 2016 i 
Bolaget beslutar att godkänna den apportemission som avses genomföras i Alcadon 
Group AB. 

Kompletterande information enligt 18 kapitlet 5 § Aktiebolagslagen (2005:551) 
(”ABL”) 

Enligt den senaste fastställda balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2015 
fanns 362 980 075 kronor i disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § första stycket ABL 
(efter det att på årsstämman beslutad utdelning genomförts). Bolaget har inte fattat 
beslut om ytterligare värdeöverföring efter det att nämnda balans- och resultaträkning 
fastställdes. 

Disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § första stycket ABL uppgår efter föreslagen 
utdelning till 332 980 075 kronor. 

Motiverat yttrande från styrelsen och övriga kompletterande handlingar enligt 18 
kapitlet 4 & 6 § aktiebolagslagen 

Ett motiverat yttrande från styrelsen enligt 18 kapitlet 4 § ABL biläggs som Bilaga A. 

En kopia av årsredovisningen som innehåller de senaste fastställda balans och 
resultaträkningarna, en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, 
styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning samt 
revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 18 kapitlet 6 § ABL bifogas som 
Bilaga B. 
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