STYRELSENS FÖR DELARKA HOLDING AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE I ENLIGHET MED 20 KAP.
8 § AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Delarka Holding AB (publ) får härmed, i enlighet med 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551), avge följande motiverade yttrande i samband med förslaget om minskning av bolagets
aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.
Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital
minskas med 5 000 000 kronor genom indragning av 5 000 000 aktier efter genomförd aktiesplit, för
återbetalning till aktieägarna. Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman beslutar att återställa
bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå genom att öka bolagets aktiekapital med 5 000 000
kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet
från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission, aktiesplit och
minskning av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara
oförändrat. Den föreslagna återbetalningen uppgår till 45,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en
sammanlagd inlösenlikvid om 225 000 000 kronor. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets
bundna egna kapital efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till
aktieägarna.
Enligt den av styrelsen avgivna årsredovisningen för 2020 som varit föremål för revision finns
tillräckliga disponibla vinstmedel för att genomföra den föreslagna minskningen. 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
försvarlig. Enligt styrelsens bedömning påverkar förslaget inte bolagets förmåga att i rätt tid infria
befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser på kort och lång sikt.
Styrelsen har inför sitt förslag till minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
beaktat de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget är utsatt för.
Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet med
återbetalning till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till:
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet,
och
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
___________________
Stockholm i januari 2021
Delarka Holding AB (publ)
Styrelsen

Henrik Viktorsson

Lennart Låftman

Johan Thorell

Torsten Josephson

