Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Styrelsen för Storskogen Group AB (publ) har inför årsstämman 2022 föreslagit en vinstutdelning för
räkenskapsåret 2021 om 0,071 kronor per aktie (motsvarande sammanlagt cirka 117 384 504 kronor2).
Därutöver har styrelsen föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier av serie B (vilket baserat på antalet aktier i bolaget och stängningskursen för bolagets aktie av
serie B på Nasdaq Stockholm den 1 april 2022 skulle motsvara ett belopp om cirka 3 401 miljoner kronor
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet).
Mot ovanstående bakgrund avger styrelsen härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och
19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 redovisas i årsredovisningen
för 2021. För detta ändamål noterar styrelsen att beloppet till årsstämmans förfogande uppgår till cirka
16 684 981 580 kronor.
Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning om 0,07 kronor per aktie
kommer ett belopp om cirka 16 567 597 076 kronor att balanseras i ny räkning. Den föreslagna
utdelningen motsvarar cirka 19,3 procent av bolagets resultat för 2021 samt cirka 0,7 procent av bolagets
egna kapital och 0,7 procent av koncernens egna kapital. Fritt eget kapital efter föreslagen utdelning
kommer, baserat på balansräkningen per den 31 december 2021, att uppgå till cirka 16 567 597 076
kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 maj 2022. Under förutsättning att
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den 24 maj 2022.
Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för detta yttrande och med beaktande av den
vinstutdelning och det återköpsbemyndigande som föreslås vid årsstämman 2022, föreligger full
täckning för det bundna egna kapitalet. Bolagets och koncernens soliditet kommer efter föreslagen
utdelning, baserat på balansräkningen per den 31 december 2021, att uppgå till cirka 64,8 respektive
51,4 procent. Bolagets och koncernens soliditet kommer efter föreslagen utdelning och efter ett
eventuellt utnyttjande av hela det föreslagna återköpsbemyndigandet, baserat på balansräkningen per
den 31 december 2021, att uppgå till cirka 59,7 respektive 45,5 procent.
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets finansiella ställning och har vid förslaget till
utdelningen och återköpsbemyndigandet beaktat bolagets och koncernens eget kapital,
finansieringsbehov, förvärvs- och tillväxtplaner samt andra faktorer som är väsentliga. Den finansiella
ställningen efter den föreslagna utdelningen och efter ett eventuellt utnyttjande av hela det föreslagna
återköpsbemyndigandet bedöms vara tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina
förpliktelser på såväl kort som lång sikt och möjlighet att göra eventuella nödvändiga investeringar.
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Det tidigare kommunicerade beloppet om 0,065 kronor per aktie har av tekniska skäl avrundats för att möjliggöra utbetalning
av utdelningen via Euroclear.
2 Baserat på sammanlagt 1 676 921 494 aktier i bolaget (inklusive 4 158 306 aktier av serie B som per dagen för
offentliggörande av denna redogörelse har emitterats men ännu inte registrerats hos Bolagsverket).

Styrelsen anser mot ovanstående bakgrund att den föreslagna utdelningen och eventuella förvärv av
egna aktier inom ramen för det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarliga med hänsyn till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets
och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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