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• Implementera en ny teknik som Skanska utvecklat för vägförbätt

ringar med minskat koldioxidutsläpp. Med hjälp av växtbaserad
olja kan upp till 80 procent av utsliten asfalt återanvändas. Detta
kretsloppstänkande minimerar behovet av nya petroleumbase
rade bindmedel utan att försämra vägens säkerhet och kvalitet.
Kombinerat med förnybara bränslen för att driva asfaltverken
kan Skanska minska koldioxidutsläppen med upp till 75 procent.
• Samarbeta med U.S. Green Building Council (USGBC), organi
sationen bakom LEED-standarden för gröna byggnader, för att
utveckla en digital plattform kallad Market Insight Tool. Genom
USGBC:s databas för LEED-projekt kan kunder hitta information
som ger underlag för investeringsbeslut – om det kan framtids
säkra byggprojektet ur miljösynpunkt eller om det utgör en risk
för kundens långsiktiga investering. Skanska testar nu verktyget
för att tillsammans med USGBC lansera det under hösten 2019.
Aktieinformation
Med syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas
aktiesparprogram gavs styrelsen mandat att återköpa egna aktier
vid Skanskas årsstämma 2018. Beslutet innebär att bolaget kan
köpa högst 3 000 000 egna B-aktier för säkerställande av leverans av
aktier till deltagare i Seop 4.
Totalt har 435 000 aktier återköpts under året till en snittkurs
om 165,71 kronor och snittkursen för samtliga återköpta aktier är
137,54 kronor. Kvotvärdet av de återköpta aktierna är 3,00 kronor
per aktie, eller totalt 1,3 Mkr och aktierna representerar 0,1 pro
cent av det totala aktiekapitalet. Anskaffningskostnaden uppgår
till 72 Mkr. Under året har 1 400 394 aktier tilldelats de anställda
som deltagit i aktiesparprogrammet. Kvotvärdet av dessa aktier är
3,00 kronor per aktier eller totalt 4,2 Mkr och aktierna representerar
0,3 procent av det totala aktiekapitalet. Innehavet av egna aktier
uppgick den 31 december 2018 till 10 224 634 aktier. Kvotvärdet
av dessa aktier är 3,00 kronor per aktie, eller totalt 30,7 Mkr och
aktierna representerar 2,4 procent av det totala aktiekapitalet.
Anskaffningskostnaden uppgår till 1,4 miljarder kronor.
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,00 (8,25) kronor
per aktie. Förslaget motsvarar en ordinarie utdelning om totalt
2 458 (3 373) Mkr. Till avstämningsdag för utdelningen föreslås den
1 april 2019.
För moderbolagets innehav av egna B-aktier utgår ingen utdelning.
Det totala utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till
avstämningstidpunkten, beroende på återköp av aktier och över
föring av aktier till deltagare i långsiktiga aktiesparprogram.

Förvaltningsberättelse /

Finansiell analys

Styrelsens motivering till utdelningsförslaget
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen
och denna årsredovisning. Den verksamhet som bedrivs i koncernen
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas
förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med
bedrivande av näringsverksamhet. Koncernens konjunkturberoen
de avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.
Koncernens soliditet uppgår till 25,2 (24,8) procent. Den föreslagna
utdelningen äventyrar inte de investeringar som bedöms nödvändiga
eller investeringar som är till stöd för koncernens fortsatta utveck
ling. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan
bedömning än att koncernen kan fortsätta att utveckla sin verksam
het samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit
till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att utdelningen
är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncer
nens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens kon
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Framtida vinster
förväntas täcka såväl tillväxt i verksamheten som tillväxt i den
ordinarie utdelningen.
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