Styrelsens för Odd Molly International AB (publ) förslag till beslut om
vinstutdelning enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) samt
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) föreslår att bolaget vid
årsstämma den 25 april 2013 beslutar om vinstutdelning med 8 628 000
kronor, motsvarande 1,50 kronor per aktie, att genomföras i form av kontant
utbetalning till aktieägarna.
Styrelsen föreslår vidare att bolaget beslutar att fastställa tisdagen den 30
april 2013 som avstämningsdag för när en aktieägare skall vara upptagen i
aktieboken för att vara berättigad till utdelning. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget till vinstutdelning, beräknas denna utbetalas av
Euroclear Sweden AB tisdagen den 6 maj 2013.
Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets
och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets och dess koncerns
ekonomiska situation enligt vad som framgår av årsredovisningen för
räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2012 samt övriga för styrelsen
kända och relevanta förhållanden.
Vid bedömningen av den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet har
styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna vinstutdelningen
motsvarar cirka 12 procent av bolagets justerade egna kapital enligt den
senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2012. Före
vinstutdelningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 53 procent enligt den
senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer
soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 47 procent, beräknad på grundval av
den senast fastställda balansräkningen. För koncernen motsvarar den
föreslagna vinstutdelningen cirka 8 procent av koncernens redovisade egna
kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december
2012. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 78
procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen
kommer soliditeten i koncernen att uppgå till cirka 72 procent, beräknad på
grundval av den senast fastställda balansräkningen. Den föreslagna
vinstutdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som
bedömts erforderliga och påverkar inte heller bolagets förmåga att på kort
och lång sikt i rätt tid infria sina åtaganden. Bolagets likviditetsprognos
innefattar beredskap att klara variationer i de löpande
betalningsförpliktelserna. Styrelsen bedömer vidare att bolagets och
koncernens soliditet är god sett i relation till förhållandena inom den
bransch där bolaget och koncernen verkar.
I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument
värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka -

700 Tkr före skatt ackumulerade värdeförändringar med anledning av att
dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade
värdeförändringar utgör cirka -900 Tkr före skatt värdeförändring via övrigt
totalresultat.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det
redovisats i årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på
bolagets och dess koncerns verksamhet och de risker som är förenade med
verksamhetens bedrivande även med beaktande av den föreslagna
vinstutdelningen.
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