Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Motivering
Inför årsstämman 2016 föreslår styrelsen att kontant vinstutdelning lämnas med 3,00 kr per aktie. Det
motsvarar ca 99 procent i sammantagen utdelning för den aktuella perioden, beräknat enligt mål.
Beräknat som totalt utdelningsbelopp i förhållande till resultatet efter skatt motsvarar det ca 17
procent. Målet är att utdelningen i Catena långsiktigt ska uppgå till 50 procent av
förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt.
Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Den
föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra
och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen, avgivna årsredovisningar och
delårsrapporter.
Den verksamhet som bedrivs i Catena medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas
förekomma i de branscher inom vilka Catena verkar eller de risker som i allmänhet är förenade med
bedrivande av affärsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av
förvaltningsberättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att
lämna föreslagen utdelning eller förvärva egna aktier enligt föreslaget bemyndigande.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2015-12-31 framgår av årsredovisningens
balansräkning. Av årsredovisningen framgår också vilka principer som tillämpats för värdering av
tillgångar, avsättningar och skulder.
Bolagets soliditet uppgick per 2015-12-31 till 35,7 procent. Soliditeten avviker inte från vad som är
förekommande inom de branscher inom vilka Catena verkar. Den föreslagna utdelningen riskerar inte
fullföljandet av de investeringar som behövs.
Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande
betalningsförpliktelserna. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria
befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser.
Bolaget kan fortsätta sin verksamhet och kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser både på kort och
på lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, som det redovisats i den senast avgivna
årsredovisningen och med beaktande av föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen
på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens
bedrivande.
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