Styrelsen för GHP Specialty Care AB:s yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
(2005:551) (punkt 7b på dagordningen):
Styrelsen för GHP Specialty Care AB, anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 7b) i förslaget till dagordning
vid årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
Förslag till vinstutdelning
GHP:s utdelningspolicy är att; ”Utdelning ska långsiktigt uppgå till 50 procent av årets resultat (efter
inkomstskatt och minoritet). De årliga besluten om utdelning ska dock beakta genomförandet av
bolagets strategi för tillväxt, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål”.
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,50 kronor, innebärande att utdelningsbeloppet uppgår till
totalt 35 128 474,50 kronor. Förslaget motsvarar cirka 51 procent av årets resultat efter skatt och resultat
hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande. Som avstämningsdag har föreslagits måndag 3
maj 2021 och utbetalning beräknas ske torsdagen 6 maj 2021.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Av årsredovisningen framgår även väsentliga
händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer som tillämpats för värdering
av tillgångar, avsättningar och skulder.
GHP Specialty Care AB har ett eget kapital om 809 824 000 kronor och koncernen har ett eget kapital
om 482 866 000 kronor. Årets resultat uppgick i bolaget till 53 926 000 kronor och i koncernen till 74
402 000 kronor. Koncernens soliditet uppgår till 42 procent.
I moderbolagets eget kapital ingår inga orealiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella
instrument till verkligt värde.
Förslagets försvarlighet
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan
förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för
bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen har vidare beaktat
genomförandet av bolagets strategi för tillväxt, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska
mål.
Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens
bedömning att förslaget om att besluta om vinstutdelning enligt ovan är motiverat och försvarligt även
med hänsyn till vad som anförs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen om de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital, samt med beaktande av bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
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