STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE
ENLIGT 18 KAPITLET 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)
OM AV MARTIN KROOK FÖRESLAGEN VINSTUTDELNING

Aktieägarens motion
Såsom framgår av kallelsen till 2019-års årsstämma i AIK Fotboll AB, org.nr 556520-1190
(”Bolaget”), har aktieägaren Martin Krook föreslagit att stämman beslutar om s.k.
sakutdelning av matchbiljetter, innebärandes bl.a. att det delas ut en matchbiljett per
1 000 aktier eller en premiumbiljett per 2 000 aktier. Matchbiljetterna föreslås vara av
valfritt slag och till valfri match som Bolaget arrangerar under 2019.
Styrelsens yttrande
Styrelsen avstyrker bifall till motionen av följande skäl.
1. Utdelning enligt motionen går utöver styrelsens förslag
Styrelsen konstaterar inledningsvis att motionen avser s.k. sakutdelning enligt ABL, vilket
innebär att Bolaget istället för pengar ska dela ut egendom till aktieägarna. Av 18 kap. 1
§ aktiebolagslagen följer att stämman får besluta om utdelning av ett större belopp än vad
styrelsen har föreslagit eller godkänt endast om det finns en sådan skyldighet enligt
bolagsordningen eller utdelningen beslutas på yrkande av ägare till minst en tiondel av
samtliga aktier.
Styrelsen har föreslagit att Bolagets resultat överförs i ny räkning, innebärandes att ingen
vinstutdelning ska ske till aktieägarna. Styrelsen konstaterar såldes att motionärens
förslag går utöver vad styrelsen föreslagit om vinstutdelning samt att bolagsordningen inte
föreskriver någon ytterligare skyldighet för Bolaget att lämna utdelning. Styrelsen
rekommenderar därför bolagsstämman att inte bifalla motionen.
2. Motionens uppfyller inte lagens formaliakrav avseende innehåll
Av 18 kap. 2 § aktiebolagslagen framgår att om bolagsstämman ska pröva en fråga om
vinstutdelning ska förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut enligt bl.a. 3 § i samma
kapitel. Enligt 3 § ska ett förslag om vinstutdelning innehålla (1) det belopp som ska
belöpa på varje aktie, (2) avstämningsdagen för utdelningen eller ett bemyndigande för
styrelsen att fastställa avstämningsdagen, (3) den tidpunkt då utdelningen ska betalas
eller ett bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag och (4) om utdelningen
avser annat än pengar, uppgift om arten av den egendom som skall delas ut.
Styrelsen konstaterar att det av motionen inte framgår vilket belopp som ska belöpa på
varje aktie eller aktieslag, avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att
bestämma avstämningsdagen eller betalningsdag eller bemyndigande för styrelsen att
fastställa betalningsdagen. Styrelsen rekommenderar därför bolagsstämman att inte
bifalla motionen.
3. Motionen strider mot aktiebolagens generalklausul
Enligt den s.k. generalklausulen i 7 kap. 47 § aktiebolagslagen får bolagsstämman inte
fatta ett beslut om är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare till nackdel för någon
annan aktieägare. Förslaget som nu lagts fram innebär att endast aktieägare med minst
1 000 eller 2 000 aktier ska få ta del av utdelningen, medan aktieägare med färre aktier
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därmed blir helt utan utdelning. Ett sådant beslut skulle strida mot generalklausulen.
Styrelsen rekommenderar därför inte bolagsstämman att bifalla motionen.
4. Vinstutdelningens försvarlighet
Enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen ska styrelsen yttra sig enligt 17 kapitlet 3 § andra och
tredje stycket aktiebolagslagen om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
Bolagets och koncernens verksamhet, art, omfattning och risker ställer på storleken av
det egna kapitalet och med hänsyn till Bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen
för räkenskapsår 2018. Styrelsen har inte lagt fram något förslag till vinstutdelning på den
kommande årsstämman som ska behandla årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
Den föreslagna utdelningen uppgår till 13 250 000 kronor, vilket utgör 22 procent av
Bolagets eget kapital och 21 procent av koncernens eget kapital. I Bolagets egna kapital
ingår inga orealiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella instrument till
verkligt värde. Utdelning har baserats på 20 000 fria biljetter till valfri sektion samt 10 000
premium biljetter och beräknats till AIK Fotbolls självkostnad för högsta biljettklass för
valfri respektive premium sektion. Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets
bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna överstiger koncernens resultat efter skatt
eftersom årets resultat är negativt. Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt [antal]
procent av de vinstmedel som beloppsmässigt står till årsstämmans förfogande.
Koncernens soliditet uppgår till 52 procent före utdelning och 46 procent efter utdelning.
Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara
god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.
Koncernen har tillfredställande likviditet med beaktande av sin verksamhet.
Den föreslagna utdelningen kan skatterättsligt innebära s.k. uttagsbeskattning av Bolaget,
innebärande att den uttagna tillgången eller tjänsten ska anses avyttrad mot en ersättning
som motsvarar marknadsvärdet och att motsvarande inkomst således ska tas upp till
beskattning hos Bolaget. Det sagda innebär en skattekonsekvens för Bolaget uppskattat
till 2 835 500 kronor.
Utdelningens storlek, och den skattekonsekvens som skulle följa, skulle äventyra
Bolagets betalningsförmåga, ekonomiska ställning förmåga att fullgöra sina förpliktelser
på kort och lång sikt.
Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen inte är försvarlig
med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i
aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt).
5. God sed på aktiemarknaden
Det kan vidare inte uteslutas att förslaget om sakutdelning strider mot god sed på
aktiemarknaden.
Solna i februari 2019
AIK Fotboll AB
Styrelsen
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