
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

 

Styrelsen i Redsense Medical AB publ, org.nr. 556646-4862 (”Bolaget”) lämnar följande motiverande 

yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagsstämman den 21 april 2021 beslutar om att dela ut 

Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell AB, org.nr. 559208-7331 

(”Dotterbolaget”) till aktieägarna i Bolaget med en pro rata fördelning per avstämningsdagen för 

utdelningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. 

Som har framförts i utdelningsförslaget uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket 

aktiebolagslagen till 41 183 967 kronor. Det bokförda värdet på utdelningen uppgår till 30 050 000 

kronor, vilket förväntas vara detsamma per dagen för utdelningen. Efter utdelningen uppgår det 

disponibla beloppet till 11 133 967 kronor. 

Sedan bokslutet 31 december 2019 har Bolaget bland annat genomfört en riktad nyemission under 

oktober 2020 där Bolaget tillfördes 72 750 000 kronor (före emissionskostnader). Den riktade 

nyemissionen stärkte Bolagets generella ekonomiska ställning och Bolagets egna kapital. 

Sammantaget konstaterar styrelsen att utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av koncernens och bolagets egna 

kapital. Efter utdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt 

styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom 

vilket bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter utdelningen ha en tillfredsställande 

likviditet. Styrelsens bedömning är att utdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina 

förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna utdelningen påverka bolagets 

förmåga att göra erforderliga investeringar. Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens 

ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra utdelningen till 

aktieägarna. Styrelsen konstaterar således, efter närmare överväganden, att en utdelning är försvarlig 

med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra styckena i aktiebolagslagen. 
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