Styrelsens för Skanska AB (publ) yttrande över förslag till
vinstdisposition enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Introduktion
Inför årsstämman den 26 mars 2020 beslutade styrelsen för Skanska AB (publ) (”bolaget”)
mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 att dra tillbaka
utdelningsförslaget till årsstämman om 6,25 kronor per aktie för att, om förutsättningarna
medger, under hösten kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Vid en
sammanvägd bedömning har styrelsen nu beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i
oktober 2020 beslutar om en utdelning. Styrelsen avger härmed följande motiverade
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslag om vinstutdelning
om 3,25 kronor per aktie.
Använda begrepp har samma betydelse som i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver bygg- och fastighetsutvecklingsverksamhet i Norden, USA, Storbritannien och ytterligare ett antal marknader. Bolagets
verksamhet, risker i denna verksamhet och bolagets styrning, processer och mekanismer
för att hantera dessa risker framgår av årsredovisningen för 2019.

Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2019 framgår av
årsredovisningen för 2019. Där framgår också vilka redovisningsprinciper som tillämpas för
att värdera tillgångar och skulder. Inga väsentliga förändringar i redovisningsprinciper har
introducerats under 2020.
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 årsstämmans bemyndigande 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.
Baserat på det totala antalet utestående aktier per den 31 augusti 2020 uppgår den
föreslagna utdelningen till sammanlagt 1 339 miljoner kronor. Detta utgör 15,2 procent av
bolagets egna kapital och 4,1 procent av koncernens egna kapital beräknat per
balansdagen den 31 december 2019. Beslutar stämman om den föreslagna utdelningen
skulle bolagets respektive koncernens soliditet, baserat på förhållandena per den 31

december 2019, minska från 73,4 procent till 70,0 procent respektive från 26,2 procent till
25,4 procent. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till
avstämningsdagen, beroende på återköp av egna aktier av serie B och överföring av aktier
av serie B till deltagare i långsiktiga aktiesparprogram. Detta påverkar dock inte styrelsens
bedömning.
Enligt bolagets utdelningspolicy ska utdelningen utgöra cirka 40-70 procent av koncernens
nettoresultat enligt segmentsredovisningen. Inför utdelningsförslaget har styrelsen beaktat
det faktum att den föreslagna utdelningen, om sammanlagt 1 339 miljoner kronor, utgör 21
procent av koncernens nettoresultat. Utdelningsförslaget för året präglas av återhållsamhet
och kommer därmed in under den lägre gränsen.
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 30 juni 2020 framgår av
kvartalsrapporten som utgivits för det andra kvartalet. Efter balansdagen den 31 december
2019 har bolaget och koncernens resultat i obetydlig omfattning påverkats negativt av
efterföljande händelser, såsom ökade kostnader för befarade kreditförluster och
driftsstörningar på byggnads- och utvecklingsprojekt, men redovisar ändock ett starkt
resultat för kvartalet.

Styrelsens bedömning
Bolagets och koncernens egna kapital bedöms vara tillräckligt stort i förhållande till
verksamhetens art, omfattning och risker även efter att utdelningen lämnats. Styrelsen har
i denna bedömning beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling,
förväntad utveckling och konjunkturläget inklusive utvecklingen på de finansiella
marknaderna, ränteläget och liknande faktorer.
Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt
bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden.
Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser kommer inte att
påverkas av utdelningen. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som
långfristiga krediter. Dessa kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen bedömer att
bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende
på likviditeten som oväntade händelser på längre sikt.
Bolagets och koncernens såväl likviditet som soliditet bedöms således vara god i relation
till den bransch bolaget och koncernen är verksam inom, även efter föreslagen utdelning.
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker
och även tåla eventuella förluster. Bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare
affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer kommer inte att
påverkas negativt av utdelningen.

Yttrande
Den föreslagna utdelningen bedöms av styrelsen vara försvarlig med hänsyn till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens eget kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark efter den

föreslagna utdelningen och bedöms, även med hänsyn till Covid-19, vara fullt tillräcklig för
att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.
Mot bakgrund av ovanstående motiveringar och baserat på vad styrelsen i övrigt har
kännedom om och efter en bedömning av den finansiella ställningen av bolaget och
koncernen, anser styrelsen att förslaget till utdelning är försvarligt med hänsyn till vad som
anges i 17 kap. 3 och 4 §§ i aktiebolagslagen.
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