
STYRELSENS FÖR FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 19 

KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)  

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen om huruvida 

styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier är förenligt med 

bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen. 

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. 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. 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2020 framgår av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som 

tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.  

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 

31 december 2020 till cirka 344,2 miljoner kronor respektive cirka 315,5 miljoner kronor. Per den 

31 december 2020 uppgick koncernens soliditet till 75 procent. 

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin 

verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Återköpsförslagets försvarlighet 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens 

bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att förslaget om 

bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är försvarligt enligt 17 kap. 3 § andra 

och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning 

och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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