
 

 

L
E

G
A

L
#

1
4

9
0

9
6

1
7

v
3
 

Styrelsens för Scandic Hotels Group AB (publ) yttrande 
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 

Styrelsen för Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) föreslår inför årsstämman 2017 en 
utdelning om 3,15 kronor per aktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 
324 402 986,25 kronor och avger härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Per den 31 december 2016 uppgick Scandics bundna egna kapital till cirka 26 MSEK och fritt 
eget kapital till cirka 6 646 MSEK. Per samma datum uppgick koncernens totala egna kapital till 
cirka 7 103 MSEK. 

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om utdelning 
kommer ett belopp om cirka 6 321 MSEK att balanseras i ny räkning. 

Den verksamhet som bedrivs av Scandic och koncernen och de risker som är relaterade till 
denna verksamhet beskrivs i årsredovisningen. Verksamheten medför inte risker utöver vad 
som normalt förekommer eller kan antas förekomma i den typ av verksamhet som bedrivs eller 
utöver de allmänna risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Scandics 
och koncernens konjunkturberoende avviker inte från branschen i allmänhet. Styrelsen 
bedömer att Scandics bundna egna kapital och koncernens totala egna kapital, efter föreslagen 
utdelning, kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till Scandics och koncernens 
verksamhet. 

Scandics nettolåneskuld i förhållande till justerat rörelseresultat före avskrivningar uppgick per 
31 december 2016 till 1,8 gånger (2,7 gånger per 31 december 2015). Om föreslagen utdelning 
genomförts per 31 december 2016 hade nettolåneskuld i förhållande till justerat rörelseresultat 
före avskrivningar uppgått till 2,0. 

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte Scandics eller koncernens förmåga att göra de 
investeringar som bedömts erforderliga för att uppnå koncernens målsättningar. Vidare tar 
förslaget hänsyn till koncernens betalningsförmåga och tillgänglig likviditet på kort och 
medellång sikt. 

Med hänvisning till vad som anförts ovan bedömer styrelsen att utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
Scandics och koncernens egna kapital samt med hänsyn till Scandics och koncernens 
finansiella ställning. Utdelningen är därmed försvarlig med hänsyn till Scandics och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 

 

 

Stockholm i april 2017 

Scandic Hotels Group AB (publ) 
Styrelsen 


