Styrelsens motiverade yttrande inför årsstämman 2012 enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen (2005:551), avseende föreslagen vinstutdelning
Duroc AB och Duroc-koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 framgår av
årsredovisningen för 2011. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för
värdering av tillgångar och skulder.
Förslaget till beslut om vinstdisposition
Finansiellt ska Duroc ha möjlighet till en fortsatt god tillväxt i verksamheten samt ha en beredskap att
ta till vara affärsmöjligheter. Det är angeläget att bibehålla hög finansiell styrka och fortsatt
handlingsfrihet. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit följande:
Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 kr per aktie samt en extra utdelning om
2,20 kr per aktie för året. Sammanlagd utdelning uppgår därmed till totalt 20,9 Mkr (-). Årets
förbättrade lönsamhet med åtföljande positiva utveckling av kassaflöde och likviditet bedöms ge
fullgott utrymme för föreslagna utdelningshöjning.
Totala utdelningsbara medel i moderbolaget uppgick till 151,8 Mkr (146,7) och soliditeten uppgick till
97 % (98).
Förslag till resultatdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans behandling står följande medel:
Överkursfond

61 400 000

Balanserat resultat

85 250 836

Årets resultat
Kronor

5 086 607
151 737 443

Styrelsen föreslår att bolagets fria vinstmedel
disponeras enligt följande:
Till aktieägare utdelas
2,85 kronor per aktie

-20 887 365

Att balanseras i ny räkning
Kronor

130 850 078

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2012. Den till årsstämman föreslagna
utdelningen beräknas i så fall kunna skickas till aktieägarna den 11 maj 2012.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens
uppfattning följande: En allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning
medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och
risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital och likviditet. När det gäller koncernens
soliditet uppgår denna till 50 % före utdelning och 48 % efter utdelning. Detta bedöms vara en fullgod
soliditet även beaktat kommande kapitalbehov.
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