Styrelsens för AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”Bolaget”) fullständiga förslag
till beslut om vinstutdelning
Bakgrund
Styrelsen beslutade den 6 april 2020 av försiktighetsskäl mot bakgrund av den allmänna osäkerheten
som råder och de åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid-19 att dra tillbaka sitt
förslag om utdelning om 0,80 SEK per aktie (2,40 SEK per aktie innan aktiedelning 1:4). Istället såg
styrelsen en möjlighet att kalla till extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning
för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag
att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.
Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat och AddLife har haft hög aktivitet med väldigt
stor efterfrågan från hälso- och sjukvården i många av koncernens bolag. Koncernen har ytterligare
stärkt sin finansiella ställning och likviditet.
Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar om en utdelning om 0,50 SEK
per aktie, oavsett aktieslag. De B-aktier som Bolaget innehar är undantagna från vinstutdelning.
Således föreslås en vinstutdelning om totalt 56 121 091 SEK.
Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 23 november 2020.
Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden
AB torsdagen den 26 november 2020.
Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital till 1 093 820 804 kronor. Styrelsen har därefter
beslutat utnyttja det av årsstämman 2019 beslutade bemyndigandet att vid ett eller flera tillfällen
förvärva högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp genomfördes den 19 mars 2020 om
125 000 B-aktier, motsvarande 31 miljoner SEK. Årsstämman 2020 beslutade därefter i enlighet med
styrelsens förslag om en uppdelning av aktier (aktiesplit 1:4). Per 21 oktober 2020 uppgår antalet Baktier som Bolaget innehar till 2 256 110. Det finns även ett bemyndigande från årsstämman 2020 om
återköp av egna aktier motsvarande högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget vilket fram till
dagens datum ej har nyttjats. I den utsträckning återköp av egna B-aktier genomförs kommer detta att
ytterligare minska det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.
Per den 20 oktober 2020 uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen till
1 102 554 337 kronor.
____________________
Stockholm i oktober 2020
AddLife AB (publ)
Styrelsen

