Styrelsens för Transcendent Group AB (publ) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen
Med anledning av styrelsens förslag till årsstämman om utdelning av 1,50 kronor per aktie, sammanlagt
9 789 916,50 kronor, får styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen.
Av Transcendent Groups utdelningspolicy följer att målsättningen är att 50 procent av resultatet efter
skatt ska delas ut till aktieägarna samt att utdelningen per aktie kontinuerligt ska öka. I linje med
utdelningspolicyn föreslår styrelsen en utdelning om 0,9 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 vilket
motsvarar 50 procent av resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2021 för Transcendent Group.
Storleken på moderbolagets respektive koncernens egna kapital samt likviditet möjliggör därutöver en
extra utdelning om 0,6 kronor per aktie. Styrelsen gör bedömningen att verksamhetens art och
omfattning för 2022 inte kräver det extra kapital och likviditet som utdelningen motsvarar. Styrelsen
föreslår därmed årsstämman att besluta om en total utdelning om 1,50 kronor per aktie.
Per den 31 december 2021 uppgick moderbolagets bundna egna kapital till 652 661 kronor och fritt eget
kapital till 79 203 438 kronor. Totalt eget kapital för koncernen per samma datum uppgick till 63 555 706
kronor. Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet från 48,3 till 40,9 procent.
Arten och omfattningen av koncernens verksamhet beskrivs i bolagsordningen och i årsredovisningen.
Den verksamhet som bedrivs i koncernen medför inga risker utöver vad som förekommer eller kan antas
förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom att
göra en generell bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och möjligheter att på
sikt fullgöra sina åtaganden. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen varken
påverkar bolagets och koncernens förmåga att infria föreliggande och oförutsedda
betalningsförpliktelser eller äventyrar investeringar som kan bedömas nödvändiga eller investeringar i
koncernens fortsatta utveckling. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning
än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser
på kort och lång sikt.
Med hänvisning till det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens
bedömning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets
och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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