Bilaga 2
Styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen
Styrelsen för Ework Group AB, org. nr 556587–8708, (”Bolaget”) lämnar härmed följande
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att årsstämman den 2 maj 2022 beslutar om vinstutdelning med ett kontant
belopp om 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 4 maj 2022. Med
denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen den 9 maj 2022.
Styrelsens yttrande om den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår av
årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna
kapital till 93 896 063 SEK.
Det framgår av styrelsens förslag till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas
med 5 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt 86 198 375 SEK, vilket
utgör 52,5 procent av Bolagets eget kapital och 43,3 procent av koncernens eget kapital per
balansdagen. Förutsatt att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om
vinstutdelning återstår 7 697 688 SEK av Bolagets fria egna kapital. Det är styrelsens bedömning
att full täckning kommer att finnas för Bolagets bundna egna kapital även efter den föreslagna
vinstutdelningen.
Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet per bokslutsdagen från 5,0
procent till 2,7 procent och koncernens soliditet minskar per bokslutsdagen från 5,3 procent till
3,1 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet fortsatt
bedrivs med lönsamhet, och med tillgängliga ﬁnansieringsformer, betryggande. Likviditeten i
Bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.
Den föreslagna utdelningen bedöms varken påverka Bolagets eller koncernens förmåga att på
kort och lång sikt infria sina åtaganden, fortsätta sin verksamhet och göra ytterligare
affärsmässigt motiverade investeringar.
Med hänvisning till ovanstående, har styrelsen gjort bedömningen att den föreslagna
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är förenlig med bestämmelserna i
17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen.
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