Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) yttrande över de föreslagna utdelningarna
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Per den 31 december 2014 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 308 515 450 kronor och det egna
kapitalet till cirka 366,2 miljoner kronor. Bolagets egna kapital har inte påverkats av värderingar av
finansiella instrument till verkligt värde.
Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår, efter att bolagsstämman
beslutat i enlighet med förslaget till vinstutdelning i enlighet med punkten 8 b i dagordningen, till
290 965 450 kronor, varav 8 775 000 kronor är villkorat av att årsstämman inte beslutar att godkänna
styrelsens förslag om bl.a. inlösen av samtliga preferensaktier enligt punkten 13 eller att villkoren för
besluten enligt punkten 13 inte uppfylls med följd att inlösen inte genomförs.
Om årsstämman ger bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 13 och 15 i
dagordningen, styrelsen beslutar att utnyttja de föreslagna emissionsbemyndigandena samt stämman
beslutar om fondemission föreslagen av styrelsen i enlighet med punkten 14 i dagordningen kommer
maximalt 40 000 000 kronor att tas i anspråk av disponibla vinstmedel i enlighet med förslaget till
vinstdispositioner i enlighet med 13 c) i förslaget till dagordning. Efter den föreslagna
vinstdispositionen kommer 259 740 450 kronor att återstå av fritt eget kapital förutsatt att
bolagsstämman därtill beslutar i enlighet med den i punkten 8 b i dagordningen förslagna
vinstdispositionen.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av
Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med
beaktande av förslaget till utdelning till preferensaktieägarna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte
upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet 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 en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att
förslaget om utdelning till aktieägare av preferensaktier och av preferensaktier av serie B är försvarlig
med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (2005:551),
dvs. med hänsyn 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.
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