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STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 § OCH
19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ), org.nr. 556330-2602, får härmed avge följande yttrande enligt
18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag om utdelning och bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som en möjlig alternativ säkringsåtgärd för att kunna genomföra
bolagets Aktiesparprogram 2022 och tidigare aktiesparprogram enligt punkt 15 i kallelsen till årsstämman 2022.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår av årsredovisningen för
räkenskapsåret 2021. Det framgår av årsredovisningen vilka principer som har tillämpats för värdering av tillgångar,
avsättningar och skulder.
Projektengagemang Sweden AB:s utdelningspolicy är att 30–50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna.
Det framgår av förslaget till vinstutdelning att styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 kronor per aktie av serie A och
serie B, totalt 9 822 266,80 kronor.
Det föreslagna förvärvsbemyndigandet avser maximalt 1 050 000 aktier av serie B. Bolaget innehar f.n. inga egna
aktier. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie den 22 mars 2022 (17,50 kronor) motsvarar ett fullt
utnyttjande av bemyndigandet en värdeöverföring om 18 375 000 kronor.
Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital per den
31 december 2021 till 467 894 791 kronor och det bundna egna kapitalet uppgick till 2 748 409 kronor. Det är
styrelsens bedömning att full täckning för bolagets bundna egna kapital kommer att finnas även efter ett fullt
utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet och utdelningen.
Under antagandet att den föreslagna utdelningen genomförs samt att bemyndigandet utnyttjas fullt ut, reduceras
bolagets soliditet från 59 procent till omkring 55 procent och koncernens soliditet reduceras från 54 procent till
omkring 52 procent.
Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen och det föreslagna förvärvsbemyndigandet inte utgör
ett hinder för bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt samtidigt som koncernens finansiella
ställning är försvarlig med hänsyn till den fas bolaget befinner sig i och möjliggör fortsatta expansion av
verksamheten.
Soliditeten bedöms även efter värdeöverföringarna vara god och såväl Bolagets som koncerners egna kapital
bedöms vara tillräckligt stort i förhållande till Bolagets och koncernens verksamhet.
Såväl moderbolaget som övriga i koncernen ingående bolag bedöms kunna upprätthålla en god likviditet även efter
utdelningen och utnyttjandet av det föreslagna förvärvsbemyndigandet.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom har styrelsen gjort
bedömningen att förslagen är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
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likviditet och ställning i övrigt. Det är styrelsens bedömning att ett sådant beslut är förenligt med bestämmelserna i
17 kap 3 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2022
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen
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