Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
(Punkt 9c)
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och utgivna
årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker
utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i de branscher koncernen verkar
eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen,
härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna
utdelning.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2015-12-31 framgår av den senast
utgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som
tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.
Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår att utdelning lämnas med
1,75 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 5 % av bolagets egna kapital och 4 % av
koncernens egna kapital.
Av årsredovisningen framgår att bolagets soliditet uppgår till 44,6 % (föregående år 45,3 %)
och att koncernens soliditet uppgår till 61,9 % (föregående år 59,9 %) vilket skall jämföras
med Lammhults Design Groups finansiella mål att soliditeten skall uppgå till minst 35 %. Den
föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av nödvändiga investeringar.
I moderbolagets egna kapital per 2015-12-31 ingår ett netto av värdeförändringar på
tillgångar och skulder som upptagits till verkligt värde om -1,1 mkr.
Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets/koncernens förmåga att i rätt tid infria
föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Likviditetsprognoser innefattar beredskap
för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.
Bolagets/koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
verksamheten kan fortsätta samt att Lammhults Design Group kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet
såsom det redovisats i den senast angivna årsredovisningen står i rimlig proportion till
omfattningen på bolagets/koncernens verksamhet och de risker som är förknippade med
verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.
Utdelningsförslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska
ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt
bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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