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Punkt 9b 
Sammanfattning av styrelsens för Mangold AB förslag till vinstdisposition och 
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

med anledning av förslaget enligt punkt 9b (dispositioner beträffande bolagets vinst), i förslaget till 
dagordning vid årsstämma 2023 
 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel, enligt balansräkningen i Mangold AB, med 43 133 816 kronor: Styrelsen 
föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kronor): 
 

0 kronor utdelas kontant per aktie 0 
Till ny räkning överförs 43 133 816 
Summa disponerat 43 133 816 

 
De totala beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås överföras till ny räkning har beräknats på samtliga  
467 582 utestående aktier per den 31 december 2022. De totala beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås 
överföras till ny räkning fastställs slutligen beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen.  
 
Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan 
antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har 
beaktat moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av moderbolagets och 
koncernens ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. 
Bedömningen har även gjorts utifrån nu förväntade framtida regelverksförändringar. Moderbolagets och koncernens 
ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin 
verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som 
är nödvändiga och önskvärda. Styrelsen har vid förslaget om vinstdisposition bedömt att ingen utdelning ska ske, vilket 
bedöms vara i rimlig proportion till moderbolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med 
driften av verksamheten. 
 
Styrelsens förslag till utebliven utdelning är enligt styrelsens bedömning försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital liksom på moderbolagets och koncernens likviditet och finansiella ställning i övrigt. 
 

 
 Stockholm, mars 2023 

 
Mangold AB 

Styrelsen 
 


	Punkt 9b
	Sammanfattning av styrelsens för Mangold AB förslag till vinstdisposition och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
	med anledning av förslaget enligt punkt 9b (dispositioner beträffande bolagets vinst), i förslaget till dagordning vid årsstämma 2023


