Styrelsens för Skanska AB (publ) redogörelse enligt 18 kap.
6 § aktiebolagslagen
I anledning av föreliggande förslag om utdelning får styrelsen för Skanska AB (publ)
(”bolaget”) härmed enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.
Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, vilket skedde den 5 mars
2020, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:
Pressmeddelande 24 mars 2020: Återkallat förslag avseende utdelning
Pressmeddelande 26 mars 2020: Kommuniké från årsstämman
Pressmeddelande 26 mars 2020: Beslut att utnyttja årsstämmans bemyndigande att
återköpa aktier i Skanska
Pressmeddelande 28 april 2020: Skanskas delårsrapport januari-mars 2020
Pressmeddelande 23 juli 2020: Skanskas delårsrapport januari-juni 2020
Samtliga pressmeddelanden finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
https://group.skanska.com/sv/media/.
Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 6 929 617 916 kronor.
Styrelsen har därefter beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade
bemyndigandet att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst 1 200 000 egna aktier av serie
B i bolaget. Per den 22 september 2020 har 272 000 egna aktier av serie B återköpts vilket
har minskat fritt eget kapital med 49 915 695 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap.
3 § aktiebolagslagen uppgår därmed per den 22 september 2020 till 6 879 702 221 kronor.
Det kvarstående utrymmet i bemyndigandet innebär att ytterligare 928 000 egna aktier av
serie B kan återköpas i enlighet med bemyndigandet. I den utsträckning fler återköp av
egna aktier av serie B görs kommer detta att ytterligare minska det disponibla beloppet
enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Värdeöverföringar avseende återköp av egna aktier av
serie B som skett under perioden från den 22 september 2020 till datum för detta yttrande
är försumbara.
Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades. Bolagets
bundna egna kapital är oförändrat sedan balansdagen.
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