STYRELSENS FÖR ENIRO GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE RESPEKTIVE REDOGÖRELSER
ENLIGT 20 KAP. 8 § OCH 20 KAP 12 § JÄMTE 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)
Styrelsen för Eniro Group AB (publ) (”Bolaget”) avger härmed, i enlighet med 20 kap. 8 §, 20 kap. 12
§ jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, följande motiverade yttrande respektive redogörelser med
anledning av förslag från aktieägare till extra bolagsstämma 2022 om minskning av Bolagets
aktiekapital dels för avsättande till fritt eget kapital, dels för indragning (inlösen) av samtliga
preferensaktier av serie B för återbetalning till ägare av sådana preferensaktier och förslag om
nyemission av stamaktier av serie A.
Bakgrund och motiv framgår av aktieägarens förslag till beslut, som finns intaget i kallelsen till den
extra bolagsstämman och tillhandahålls enligt gällande regler, däribland på hemsidan
www.eniro.com.
Enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
Efter den föreslagna nedsättningen av aktiekapitalet för avsättande till fritt eget kapital och efter den
föreslagna inlösen av samtliga preferensaktier av serie B kommer Bolaget att ha full täckning för det
bundna egna kapitalet. Det fria egna kapitalet i Bolaget efter nedsättningen och återbetalningen vid
inlösen av preferensaktier av serie B uppgår till ca 128 622 603 kronor, baserat på delårsrapporten
Q2 2022. Det sammanlagda egna kapitalet (bundet och fritt) efter inlösen och den föreslagna
sammanhängande nyemissionen kommer att vara oförändrat ca 427 095 592 kronor, baserat på
delårsrapporten Q2 2022.
Styrelsen bedömer att Bolagets och koncernens kassaflöde över tid kommer att vara fortsatt gott.
Koncernens soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen inlösen av samtliga preferensaktier
av serie B att vara betryggande i relation till den bransch Bolaget och koncernen verkar inom, även
med hänsyn till exempelvis planerade investeringar. Bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt.
Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för
avsättande till fritt eget kapital och för återbetalning till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till (i)
att den med nedsättningarna sammanhängande nyemissionen återställer det egna kapitalet, (ii) att
Bolagets likviditet efter genomförda åtgärder är intakt, (iii) att de krav som verksamhetens (Bolagets
respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet är
tillgodosedda och (iv) att Bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt är tillgodosedda.
Enligt 20 kap. 12 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och
resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat utöver
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vad som offentliggjorts i Bolagets delårsrapport Q2 2022 av den 14 juli 2022. Bolaget har inte lämnat
någon vinstutdelning sedan de senast fastställda balans- och resultaträkningarna.
_______________________________
Stockholm i augusti 2022
Eniro Group AB (publ)
Styrelsen
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