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Styrelsens för TradeDoubler AB (publ) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen (2005:551)  

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning samt bemyndigande för återköp av aktier, får 
styrelsen härmed avge följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen.  

Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 10 583 112,25 kronor (0,25 kronor per aktie) samt 
att fredagen den 9 maj 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar 
årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s 
försorg onsdagen den 14 maj 2014. 

Styrelsen har vidare i samband med förslaget till inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 
2014 föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva högst 623 900 aktier.  

Den föreslagna utdelningen och återköpet av egna aktier innebär att moderbolagets och koncernens 
soliditet minskar från 29,6 procent respektive 34,5  procent till 27,4 procent respektive 
33,5 procent. Solideten bedöms vara betryggande mot bakgrund av att moderbolagets och 
koncernens verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet. Likviditeten i moderbolaget och koncernen 
bedöms vara fortsatt stark. Moderbolagets och koncernens soliditet och likviditet bedöms även vara 
god i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom.  

Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen och återköpet av egna aktier är försvarliga med 
hänsyn tagen till de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av 
eget kapital och med hänsyn till erforderlig kapitalstruktur. Styrelsen bedömer vidare att 
utdelningen och återköpet av egna aktier inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående 
bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, eller från att fullgöra erforderliga 
investeringar. Den föreslagna utdelningen och återköpet av egna aktier kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i 17 kap. 3 § 2-3 st. aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).  

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Risker 
och konjunkturberoende beskrivs i förvaltningsberättelsen. Den verksamhet som bedrivs i bolaget 
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de 
risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.  

Vad beträffar koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till de resultat- 
och balansräkningar som följer av 2013 års årsredovisning.  

___________________________ 

Styrelsen 
Stockholm i mars 2014 
TradeDoubler AB (publ) 

 

 
 


