
 
 

 

 

Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Realtid Media AB, 

Transiro AB, Targeteveryone AB, Evendo AB, Wifog Holding AB, Brandbee Holding AB samt 

Nexar Group AB enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen 

 

Styrelsen för Dividend Sweden AB (”Bolaget”) har föreslagit att stämman fattar beslut om 

vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av  

1. Ca 2,6 miljoner aktier i Realtid Media AB, org nr 556872-9916. Dessa aktier är upptagna till 

ett bokfört värde om ca 2,6 MSEK i bolagets balansräkning.  

2. Ca 4 miljoner aktier i Transiro AB, org nr 559048-9620, Dessa aktier är upptagna till ett 

bokfört värde om ca 1 MSEK i bolagets balansräkning.  

3. Ca 4 miljoner aktier i Targeteveryone AB, org nr 556526-6748. Dessa aktier är upptagna till 

ett bokfört värde om ca 7,2 MSEK i bolagets balansräkning.  

4. Ca 105 000 aktier i Evendo AB, org nr 556927-9242. Dessa aktier är upptagna till ett bokfört 

värde om ca 1,5 MSEK i bolagets balansräkning. 

5. Ca 40 miljoner aktier i Wifog Holding AB, org nr 556668-3933. Dessa aktier är upptagna till 

ett bokfört värde om ca 3,2 MSEK i bolagets balansräkning. 

6. Ca 5 miljoner aktier i Brandbee Holding AB, org nr 559046-7717. Dessa aktier kommer att 

vara upptagna i bolagets balansräkning till ca 1 MSEK. 

7. Ca 5 miljoner aktier i Nexar Group AB, org nr 556899-2589. Dessa aktier är upptagna i 

bolagets balansräkning till ca 1,5 MSEK. 

 

Styrelsen anser att de föreslagna utdelningarna är försvarlig med hänsyn dels till de krav som 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet, dels bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Bolagets fria egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 35 858 750 SEK. Bolagets soliditet per 2017-

12-31 uppgick till 91%. Disponibelt fritt eget kapital innan dessa utdelningar uppgår till 35 780 750 kr. 

Styrelsen har även övervägt kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets ekonomiska 

ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan nämnda. Det har härvid inte framkommit 

någon omständighet som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig. 
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