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Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Resurs Holding AB (publ) avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen om varför den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 
3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att av till årsstämman förfogande stående fria medel (disponibla vinstmedel och fria 
fonder men exklusive primärkapitalinstrument) om 3 074 085 074 kronor disponeras så att 536 000 
000 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 2 538 085 074 kronor balanseras i ny räkning. 
Styrelsens förslag innebär en utdelning om 2,68 kronor per aktie. 

Bolaget följer regulatoriska myndigheters rekommendationer och ställningstaganden om restriktioner 
kring att banker samt holdingbolag till banker lämnar aktieutdelning. I enlighet med 
Finansinspektionens uttalande i december 2020, samt efter avstämning med Finansinspektionen, 
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en vinstutdelning som motsvarar 25% av koncernens 
sammanlagda nettovinst 2019 och 2020. Totalt sett uppgår föreslagen utdelning till 536 MSEK 
motsvarande 2,68 SEK per aktie. Bolagets utdelningspolicy är oförändrad och återstoden av förutsebar 
utdelning avses att delas ut under det fjärde kvartalet 2021 under förutsättning att regulatoriska 
myndigheters rekommendationer eller ställningstagande inte förlängs eller förändras. Så länge 
konsekvenserna av den pågående pandemin inte kan överblickas är det styrelsens avsikt att dela ut 50 
procent av koncernens nettoresultat från och med 2020 års intjäning.

Styrelsen har fastställt att bolagets kärnprimärkapitalrelation ska överstiga 11,5 procent och att 
bolagets totala kapitalrelation ska överstiga 15,0 procent. Den föreslagna utdelningen medför ingen 
avvikelse från av styrelsen fastställda finansiella mål för konsoliderad kapitalstruktur vid föreslagen 
tidpunkt för utdelning.

Bolagets totala kapital enligt konsoliderad situation vid årsskiftet, minskad med föreslagen och 
förutsebar utdelning, översteg det lagstadgade minimi-, buffert- och pelare 2-kravet med 1 772 
miljoner kronor. Kärnprimärkapitalet översteg minimi- och buffertkravet med 2 434 miljoner kronor 
och primär-kapitalet med 2 271 miljoner kronor. I koncernens totala kapital ingår 130 miljoner kronor 
som avser orealiserade vinster på tillgångar som värderats till verkligt värde. 

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets 
bundna egna kapital och de lagstadgade minimi- och buffertkraven understigs inte. 

Likviditeten kommer efter utbetalning av föreslagen utdelningen att vara fortsatt god. 
Likviditetstäckningsgraden (liquidity coverage ratio) kommer med marginal att överstiga de minimikrav 
som finns.
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Styrelsen bedömer att utdelning till aktieägarna med föreslaget belopp är försvarligt med hänsyn till:

 de krav som verksamhetens (bolagets och koncernens) art, omfattning och risker ställer på 
storleken av eget kapital, och 

 bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och bedöms vara fullt 
tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser och möjlighet att göra eventuella 
nödvändiga investeringar.
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