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Styrelsens yttrande enligt 18 kapitlet 4 § och 19 kapitlet 22 §
aktiebolagslagen

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kapitlet 4 § och
19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att förslagen om
vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier är
förenliga med bestämmelserna i 17 kapitlet 3 § andra och tredje stycket
aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och årsredo-
visningen för 2021. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker
utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen, eller de
risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Beträffande väsentliga händelser under året hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Efter årets utgång har inga händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga
att lämna utdelning eller genomföra förvärv av egna aktier.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2021-12-31 framgår av
årsredovisningen 2021. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer
som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Enligt
förslaget till vinstdisposition föreslår styrelsen att utdelning lämnas med 6,00
kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid vid det första
utbetalningstillfället i april betalas 3,00 kronor per aktie och vid det andra tillfället
i november betalas 3,00 kronor per aktie.

Bolagets finansiella målsättning är att nå god avkastning med bibehållen
finansiell stabilitet. Årets resultat i koncernen efter skatt är 1 508 MSEK.
Moderbolagets egna kapital uppgår per 2021-12-31 till 4 951 MSEK
innebärande en soliditet om 81%. Nettoskulden har under året minskat med
1 891 MSEK till 2 932 MSEK, vilken till största delen utgörs av pensions- och
leasingskulder. Företagets nettoskuld (exkl. pensionsskulder och leasing-
skulder) är positiv, dvs nettokassa, per 2021-12-31. Företagets
nettoskuld/EBITDA uppgår per 2021-12-31 till -0,3. NCC:s finansiella mål är att
nettolåneskuld/EBITDA ska vara lägre än 2,5. För definitioner, se årsredo-
visningen.

Bolagets ekonomiska resultat har ytterligare förbättrats under 2021, och
styrelsen bedömer att bolaget har en solid bas för att kunna fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt.

Förslagens försvarlighet
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 förslagen till utdelningen samt
bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarligt med hänvisning till de
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av
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bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksam-
hetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Solna i mars 2022

Styrelsen i NCC AB


