
 

Styrelsens för Pricer AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen  
 
Enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen ska styrelsen avge ett yttrande 
avseende förslaget till utdelning och förslaget till bemyndigande för styrelsen att 
fatta beslut om förvärv av egna aktier. Grunderna för styrelsens förslag är följande: 
 
Bolagets verksamhet och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna 
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver 
vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i 
allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 
framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av 
årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, 
avsättningar och skulder.  
 
Pricer-koncernen har per den 31 december 2020 inga räntebärande lån och 
moderbolagets och koncernens soliditet uppgick till 59 % respektive 59 %. Efter 
genomförd, föreslagen, utdelning skulle moderbolagets och koncernens soliditet 
uppgå till 54 % respektive 55 %. Detta bedöms vara fullt tillräckligt beaktat hur 
verksamheten utvecklas. Likviditeten i bolaget och koncernen, särskilt i ljuset av 
tillgänglig outnyttjad checkräkning om 50 MSEK bedöms vara fortsatt 
tillfredställande.  
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen och det föreslagna 
bemyndigandet att förvärva egna aktier inte hindrar bolaget, och övriga i 
koncernen ingående bolag, från att fortsätta sin verksamhet, från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. 
Likviditetsprognosen innefattar även beredskap för att klara variationer i de 
löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsens bedömning är således att storleken 
på det egna kapitalet, såsom det redovisats i den senast avgivna 
årsredovisningen, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet 
och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av 
den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna 
aktier. 
 
Med hänvisning till det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens 
kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av moderbolagets 
och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna utdelningen och 
det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är försvarliga med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna utdelningen 
och det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier kan därmed försvaras 
med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i 
aktiebolagslagen (försiktighetsregeln). 
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