
STYRELSENS FÖRSLAG 
 

till efterutdelning tillika förslag till villkor för efterutdelning samt motiverat yttrande i enlighet 

med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), punkt 6 på dagordningen 

 
 

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 

2021 beslutar om en efterutdelning innebärande att vinsten enligt den senast fastställda 

balansräkningen ska disponeras på så sätt att 2,95 kronor per aktie delas ut till aktieägarna samt att 

resterande belopp överförs i ny räkning.  

 

Per den 31 december 2020 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 752 287 341 kronor. Vid 

årsstämma den 30 mars 2021 beslutades att dela ut 0,85 kronor per aktie motsvarande 131 710 909 

kronor. Några ytterligare beslut om värdeöverföringar har inte fattats. Det disponibla beloppet enligt 

17 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) uppgår således till 620 576 433 kronor. Vissa tillgångar har 

värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av det disponibla 

beloppet utgörs 144 128 262 kronor av fond för verkligt värde vilket således innebär ett högre eget 

kapital med motsvarande belopp jämfört med om de poster som har värderats till verkligt värde i stället 

hade värderats med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. 

 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 30 september 2021 framgår av 

delårsrapporten för januari till september 2021. Däri framgår även de värderingsprinciper för tillgångar 

och skulder som tillämpats. 

 

Genom den nu föreslagna efterutdelningen föreslås en utdelning om ytterligare totalt 

458 936 686 kronor samt att 161 639 747 kronor överförs i ny räkning.  

 

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för den nu föreslagna efterutdelningen: 

 

• 2,95 kronor ska delas ut per aktie, 

• den 18 november 2021 är avstämningsdag, och 

• den 23 november 2021 är dag för utbetalning. 
 

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. Moderbolagets och 

koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten. 

Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för 

bolagets utdelningspolicy. Kapitalrelation och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att 

vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom. 

 

Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till 

 

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet, och 

 

2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 

***** 

Stockholm i oktober 2021 

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ) 


