Styrelsens för Skanska AB (publ) yttrande enligt 19 kap.
22 § aktiebolagslagen
I anslutning till styrelsens förslag till årsstämman 2021 om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022, besluta om förvärv av högst
1 200 000 egna aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm för säkerställande av
leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av
årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5), avger styrelsen härmed följande motiverade
yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 samt vilka
principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder framgår av
års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2020, vilken kommer att publiceras
på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/, senast tre veckor före årsstämman
2021. Av bokslutskommunikén för januari – december 2020, som publicerades den 5
februari 2021, framgår att koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till
38,7 miljarder kronor, soliditeten till 30,8 procent och nettoskuldsättningsgraden till –0,2.
Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens soliditet efter ett utnyttjande av det
föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i bolaget kommer att vara
fortsatt god i förhållande till den bransch bolaget och koncernen är verksamma inom och,
även med hänsyn till Covid-19, vara fullt tillräcklig för att bolaget och koncernen ska ha
förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Enligt styrelsens
bedömning har bolaget och koncernen god beredskap att hantera såväl förändringar av
likviditeten som oväntade händelser. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har
förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Det föreslagna
bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i bolaget kommer inte att negativt
påverka bolagets och koncernens förmåga att göra affärsmässigt motiverade investeringar
i enlighet med styrelsens strategi. Härvid har beaktats den föreslagna utdelningen om 9,50
kronor per aktie, varav 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i
extra utdelning.
Med hänvisning till ovanstående och baserat på vad som i övrigt kommit till styrelsens
kännedom, är det styrelsens bedömning att förslaget om bemyndigande att förvärva egna
aktier av serie B i bolaget på en reglerad marknad är försvarligt med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och
koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens
historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget.
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