
 

Styrelsens för CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801 yttrande enligt 18 kap 4 § 
aktiebolagslagen (2005:551) 
 

 
Styrelsen för CNI Nordic 5 AB (publ) anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § 
aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 7 a) i förslaget till 
dagordning vid extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2020. 
 

Förslag till vinstutdelning 

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar att vinstutdelning ska ske till innehavare 
av preferensaktier P2 med 29 kronor per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till 
totalt 17 819 108 kronor. Den föreslagna utdelningen är i enlighet med gällande avtal och 
bolagsordning. 
 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredo-
visningen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Av årsredovisningen framgår även 
väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer som 
tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.  
 
CNI Nordic 5 AB (publ) hade per den 31 december 2020 ett eget kapital om 266 588 612 
kronor. Årets resultat uppgick till 6 463 631 kronor. Bolaget har en soliditet på 99,22%. 
 
Enligt den fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 uppgick bolagets fria egna 
kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 265 474 160 kronor. Årsstämman 
2020 beslutade att inte lämna någon utdelning och överföra årets resultat i ny räkning. Inga 
värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter den 
senaste årsstämman. Således finns hela det fria kapitalet 265 474 160 kronor till 
bolagsstämmans förfogande. 
 
Den verksamheten som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som i allmänhet är 
förenade med bedrivande av näringsverksamhet av denna art eller bedrivande av närings-
verksamhet i allmänhet. 
 

Förslagets försvarlighet 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan 
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter 
den föreslagna vinstutdelningen. 
 
Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 
styrelsens bedömning att förslaget om att besluta om vinstutdelning enligt punkten 7 a) är 
motiverat och försvarligt. 
 
Beslutet om vinstutdelning framstår vidare som försvarligt även med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, samt 
med beaktande av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 
Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.  
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Styrelsens för CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801 redogörelse enligt 18 kap 6 § 
aktiebolagslagen (2005:551) 
 

 
Styrelsen för CNI Nordic 5 AB (publ) anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 6 § 
aktiebolagslagen med anledning av förslag om efterutdelning enligt punkten 7 a) i förslaget till 
dagordning vid extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2020. 
 
Den 2 april 2020 lämnades årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 som beskriver 
väsentliga händelser fram till det datumet. 
 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter att årsredovisningen för räkenskapsåret 
januari – december 2019 lämnades framgår av Bolagets pressmeddelanden vilka finns 
tillgängliga på Bolagets hemsida www.coelipe.se.  
 

• Den 8 juni 2020 meddelar Bolaget att man avyttrat innehavet i portföljbolaget Scrive 
AB till det internationella investmentbolaget Vitruvian Partners, som förvärvat samtliga 
aktier i Scrive AB. 
  

• CNI Nordic 5 AB står liksom många andra företag för närvarande inför utmaningen 
med spridningen av covid-19 (corona-viruset). Vi ser att spridningen av viruset i 
många länder och implementering av åtgärder runt i världen för att förhindra att 
samhällen och affärsverksamheter påverkas.  
 
Per dagen för denna redogörelses undertecknande har CNI Nordic 5 AB inte 
identifierat några direkta effekter på sin verksamhet eller innehav men Bolaget 
arbetar aktivt med att följa upp och utvärdera vilken påverkan som viruspandemin kan 
ha på Bolaget och hur de eventuella effekterna bäst kan dämpas. Flera av CNI 
Nordic 5 AB’s portföljinnehav är bolag verksamma inom digitalisering i olika 
branscher, vilket är ett område som fått ökad betydelse under tider av social 
distansering och då många arbetar på distans. På grund av detta förväntas dessa 
innehav inte påverkas negativt av marknadsläget till följd av covid-19. 
 
Dock är det för närvarande inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på 
Bolaget.  
 

 
Inga övriga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat efter det att 
årsredovisningen för 2019 lämnades. Inga värdeöverföringar har beslutats sedan årsstämman 
2020. Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har inträffat sedan balansdagen.  
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