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Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat 

yttrande därutöver enligt ABL 18:4 

 

Följande förslag till vinstdisposition kommer, tillsammans med årsredovisningen för 2022, att framläggas för 

årsstämman i Creades AB (publ) den 17 april 2023. 

 

Till årsstämmans förfogande 

 

Balanserat resultat 12 754 494 989 kr 

Årets resultat    -3 948 262 631 kr 

Summa:  8 806 232 358 kr 

 

Styrelsen föreslår att 

Till aktieägarna utdelas:  190 067 348 kr 

I ny räkning balanseras 8 616 165 010 kr 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning med 1,40 kronor per aktie att fördelas på fyra utbetalningar. 

Vid varje utbetalningstillfälle betalas 0,35 kronor per aktie med avstämningsdagar 19 april 2023, 1 augusti 2023, 1 

november 2023 samt 1 februari 2024. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av 

utdelningen ske den 24 april 2023, 4 augusti 2023, 6 november 2023 respektive 6 februari 2024. 

Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för yttrandet, med beaktande av den värdeöverföring som föreslås 

vid årsstämman 2023, föreligger full täckning för det bundna egna kapitalet. Föreslagen utdelning utgör 2,2 procent 

av bolagets och koncernens eget kapital. Fritt eget kapital efter föreslagen utdelning uppgår till 8 616 165 010 kr 

varav 4 516 409 694 kr avser orealiserad omvärdering, av finansiella tillgångar, till verkligt värde. Efter genomförd 

vinstutdelning uppgår bolagets och investmentbolagets soliditet till 97 procent. 

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning samt dess förmåga att på sikt infria sina 

åtaganden. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav på både bolaget och 

koncernen som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av eget kapital liksom på bolagets och 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets och investmentbolagets soliditet bedöms 

efter betalning av vara mycket god. Bolaget har god tillgång till likviditet.  

 

Styrelsen 

Stockholm i mars 2023 


