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Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har föreslagit att extra 

bolagsstämman den 21 december 2022 beslutar att dela ut samtliga SBB:s aktier i 

dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), till SBB:s 

A- och B-aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att 

styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i 

Bolaget. Som tidigare har kommunicerats är avsikten att notera aktierna i Bolaget på 

Nasdaq First North Premier Growth Market i första kvartalet 2023. Med anledning av 

ovan avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

 

Värdet på utdelningen av aktierna i Bolaget bestäms utifrån det bokförda värdet vid 

tidpunkten för utdelningen av aktierna till SBB:s A- och B-aktieägare med tillämpning av 

gällande redovisningsregler. SBB uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för 

utdelning till ett belopp om 11 931 086 412 kronor, vilket därmed är det totala värdet 

som föreslås delas ut till aktieägarna. 

 

Per 31 december 2021 uppgick det fria egna kapitalet till 40 730 941 447 kronor. Vid 

årsstämman den 27 april 2022 beslutades dels om en utdelning till aktieägarna om 

sammanlagt 2 307 199 115 kronor, dels om ett bidrag om 50 000 000 kronor till UNHCR. 

Det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen efter besluten på 

årsstämman uppgår till 38 373 742 332 kronor. 

 

Principerna som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder återfinns 

i not 1 i årsredovisningen. Per 31 december 2021 har 116 039 330 kronor av det egna 

kapitalet värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen 

(1995:1554). 

 

Styrelsen finner att full täckning finns för SBB:s bundna egna kapital, i enlighet med 

17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning i form av Bolaget. 

Enligt styrelsens bedömning kommer SBB:s och koncernens egna kapital efter föreslagen 

utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och 

risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat effekten av delningen av koncernen i två 

bolag där tillgångar och skulder delas upp, SBB:s och koncernens historiska utveckling, 

budgeterade utveckling samt konjunkturläget. 

 

SBB:s och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i 

förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget 

kommer inte att påverka SBB:s och koncernens förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att SBB och koncernen 

har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som 

oväntade händelser. 

 

Styrelsen anser att SBB och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker 

och även tåla eventuella förluster. Verkställande av förslaget kommer inte att negativt 

påverka SBB:s och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade 

investeringar i enlighet med styrelsens planer. Utöver det som sagts ovan har styrelsen 

övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för SBB:s och koncernens 



   

   

 

ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för SBB som gör att 

förslaget inte framstår som försvarligt. 

 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 

styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av SBB:s och koncernens ekonomiska 

ställning medför att förslaget om utdelning är försvarligt enligt 17 kap 3 § 2 och 3 st. 

aktiebolagslagen med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och 

risker ställer på storleken av SBB:s och koncernens egna kapital samt SBB:s och 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

__________________ 

 

Stockholm den 28 november 2022 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

Styrelsen 

 



   

   

 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Med anledning av förslaget från styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

(”SBB”) att dela ut samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 

org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), till SBB:s A- och B-aktieägare avger styrelsen härmed 

följande yttrande enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen. 

 

Sedan den 31 december 2021 har följande förändringar i SBB:s bundna egna kapital 

skett: 

• den 27 januari 2022 beslutade SBB:s styrelse om en nyemission av 3 000 000 B-

aktier vilket ökade SBB:s aktiekapital med 300 000 kronor. 

 

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades den 25 mars 2022 har 

vid årsstämman den 27 april 2022 beslutats om följande värdeöverföringar: 

• vinstutdelning till stamaktieägarna om 1,32 kronor per Stam A- och Stam B-aktie 

att delas ut månadsvis samt om 2 kronor per Stam D-aktie att delas ut 

kvartalsvis, och 

• att lämna ett bidrag om 50 000 000 kronor till UNHCR:s arbete i Ukraina. 

 

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades den 25 mars 2022 har 

inga händelser av väsentlig betydelse för SBB:s ställning inträffat utöver vad som 

framgår i delårsrapporterna för perioderna januari – mars 2022, januari – juni 2022 och 

januari – september 2022, vilka lämnades den 27 april 2022, 14 juli 2022 respektive 

27 oktober 2022 samt därefter publicerade pressmeddelanden daterade den 

9 november 2022 respektive 17 november 2022. All information finns tillgänglig på 

SBB:s hemsida https://corporate.sbbnorden.se/sv/ och framgår av Bilaga A. 

__________________ 
 

Stockholm den 28 november 2022 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

Styrelsen 

 



   

   

 

  

 

 

 

 

 

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
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