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Styrelsens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, yttrande
enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen och föreslagna bemyndigande om återköp av
egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande:

VERKSAMHETENS ART, OMFATTNING OCH RISKER
Verksamhetens art och omfattning samt de risker som bolagets verksamhet medför, framgår av
bolagsordningen och i avgivna årsredovisningar.

BOLAGETS OCH KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING
Koncernens och bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2014 framgår av årsredovisningen för
räkenskapsåret 2014. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering
av tillgångar och skulder.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna
vinstutdelningen. Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn
till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. i aktiebolagslagen angående verksamhetens art,
omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer
att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i
sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling,
investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen utdelning utgör 5,5 procent av bolagets fria egna kapital samt 4,4 procent och 5,1 procent av
bolagets respektive koncernens totala egna kapital. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande
av de förhållanden som råder inom branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och
koncernen, med hänsyn tagen till koncernens investerings- och likviditetsbehov enligt antagna planer, även
efter utbetald utdelning fortsatt kommer att ha en stark balansräkning.

Förslaget till återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst 125 000 aktier i
bolaget.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin
verksamhet samt förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

UTDELNINGSFÖRSLAGETS FÖRSVARLIGHET
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens
bedömning att den föreslagna utdelningen och bemyndigandet om återköp av egna aktier för att säkerställa
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leverans av aktier under föreslaget incitamentsprogram är försvarliga med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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