
 

 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 

 

Styrelsen för Ework Group AB, org. nr 556587-8708 (”Bolaget”) har föreslagit att extra 

bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 

vid ett eller flera tillfällen genomföra förvärv av egna aktier.  

Såsom redogörelse enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen får styrelsen i Ework Group AB, 

org.nr 556587-8708 (”Bolaget”), anföra följande. 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Bolagets art, omfattning och risker framgår av Bolagets bolagsordning och årsredovis-

ningen för räkenskapsåret 2021. Av årsredovisningen framgår Bolagets ekonomiska ställ-

ning per den 31 december 2021. Där framgår också de principer som tillämpas vid värde-

ring av Bolagets tillgångar, avsättningar och skulder. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning  

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital per 

den 31 december 2021 till 93 896 063 kronor. Årsstämman den 2 maj 2022 beslutade att 

disponera Bolagets vinstmedel genom att dela ut 5 kronor per aktie till aktieägarna, mot-

svarande sammanlagt 86 198 375 kronor, och att i ny räkning balansera 7 697 688 kronor. 

Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således 

per dagens datum till 7 697 688 SEK.  

Som framgår av årsredovisningen har vissa finansiella instrument värderats till verkligt 

värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Om värderingen inte 

hade skett till verkligt värde utan till lägsta värdets princip skulle det fria egna kapitalet 

minska med cirka 1 419 996 kronor. 

Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2022 till 5,5 procent. Soliditeten är, 

mot bakgrund av att Bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, 

och med tillgängliga finansieringsformer, betryggande. Likviditeten i Bolaget och koncer-

nen bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. 

Det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier bedöms varken påverka Bolagets 

eller koncernens förmåga att på kort och lång sikt infria sina åtaganden, fortsätta sin verk-

samhet och göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar. 

Förslagets försvarlighet 

Med hänvisning till det ovan anförda anser styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är 

försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, lik-

viditet och ställning i övrigt. 

Det är styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet är förenligt med bestäm-

melserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen. 
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