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Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen 
 

Styrelsen för Resurs Holding AB (publ) har föreslagit att den extra bolagsstämman i Resurs 

den 27 oktober 2017 beslutar att vinstutdelning ska ske med 1,50 kronor per aktie, totalt 

300 000 000 kronor, och att resterande tillgängliga vinstmedel i Resurs, 

1 785 298 757 kronor, balanseras i ny räkning. Vidare har styrelsen föreslagit att styrelsen 

bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier.  

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning respektive bemyndigande för styrelsen att 

besluta om förvärv av egna aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse i enlighet 

med 18 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för 

Resurs ställning, vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Årsredovisning med 

tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 biläggs härtill. 

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att en utdelning om 3,00 kronor per aktie 

skulle lämnas till aktieägarna, totalt 600 000 000 kronor, vilket reducerade det fria egna 

kapitalet till 2 085 298 757  kronor. Utöver den nämnda utdelningen har inga ytterligare 

beslut om värdeöverföringar fattats sedan den 31 december 2016, och inga förändringar 

har skett i bolagets bundna egna kapital. 

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har de händelser av väsentlig 

betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets delårsrapport som 

offentliggjordes den 8 augusti 2017 samt följande pressmeddelanden: 

–  24 augusti 2017 

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande 

MTN-program 

– 1 september 2017 

Förändring i Resurs Holdings ledningsgrupp 

– 8 september 2017 

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå extra 

utdelning och återköpsbemyndigande 

– 12 september 2017 

Stärkt kapitalposition en följd av att Resurs Bank fått godkännande från 

Finansinspektionen 

– 13 september 2017 

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska 

kronor 

 

Enligt styrelsens bedömning påverkar ovan redovisade händelser inte lämpligheten i den 

föreslagna utdelningen eller det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om 

förvärv av egna aktier. 
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Helsingborg i september 2017 

RESURS HOLDING AB (PUBL)  

STYRELSEN 
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