
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen 
utdelning 
 
I enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen ska bolagets styrelse skriftligen motivera 
förslaget till vinstutdelning som underlag för årsstämmans behandling av frågan om 
vinstutdelning. 
 
Alfa Laval-koncernen har under perioden 2003–2016, enligt styrelsens uppfattning, 
redovisat en betydande stabilitet avseende vinster från rörelseverksamheten och 
generering av kassaflöden från densamma. Koncernens finansiella ställning har under 
samma tidsperiod fortlöpande stärkts. 
 
Vad gäller utsikterna för framtiden för verksamheten hänvisas till verkställande 
direktörens kommentarer i årsredovisningen för 2016.  
 
För att ta hänsyn till olika intressentgruppers intressen i relation till företaget anser 
styrelsen att följande nyckeltal utgör en relevant grund för bedömning av det 
vinstutdelningsförslag som förelagts årsstämman: 

• Skuldsättningsgrad 

• Räntetäckningsgrad 

• Nettoskuld / Vinst före avskrivningar 

• Lånefinansieringens profil (outnyttjad andel och löftens löptid) 

• Tillgängligt fritt eget kapital i moderbolaget 
 
Situationen för Alfa Laval koncernen med avseende på de ovan nämnda nyckeltalen 
anges i nedanstående tabell per utgången av 2016 och efter föreslagen utdelning, allt 
annat lika. 
 

 2016-12-31 2016-12-31 
Efter utdelning 

Skuldsättningsgrad, ggr 0,47 0,62 

Räntetäckningsgrad, ggr 24,5 22,9 

Nettoskuld  / Vinst före avskrivningar, ggr 1,81 2,14 

Lånefinansieringens profil - outnyttjad andel, MSEK 8 779 6 996 

Lånefinansieringens profil - löftens löptid i år 0-5 0-5 

Tillgängligt fritt eget kapital i moderbolaget, MSEK 9 197 7 414 

 
Det är styrelsens uppfattning att koncernens finansiella ställning är i paritet med andra 
svenska verkstadsföretag med jämförbar verksamhet, riskprofil och storlek. Styrelsen 
anser dessutom att koncernens förmåga att möta sina åtaganden på kort och lång sikt, 
inklusive behovet av nyinvesteringar, inte påverkas negativt av den föreslagna 
utdelningen.  
 
Sammanfattningsvis anser styrelsen att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
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