
 

 

Styrelsens för AB Volvo (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

 

Med anledning av att styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 29 juni 2021 beslutar 

om en extra utdelning med 9,50 kronor per aktie, får styrelsen härmed avge följande yttrande 

enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Den 25 februari 2021 lämnade AB Volvo årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020, 

vilken publicerades den 26 februari 2021, och därefter publicerades kvartalsrapporten för de 

första tre månaderna 2021 den 22 april 2021, som beskriver väsentliga händelser fram till 

det datumet. Som beskrivs ytterligare i kvartalsrapporten för de första tre månaderna 2021 

slutfördes avyttringen av UD Trucks verksamheten den 1 april 2021. Vidare betalades 

utdelningen om 15 kronor per aktie som beslutades av årsstämman (så som beskrivs nedan) 

ut under början av april 2021.  

 

Styrelsens förslag till extra utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 19 317 794 798 

kronor, baserat på 2.033.452.084 utestående aktier per den 1 juni 2021. 

 

Per den 31 december 2020 uppgick fritt eget kapital i AB Volvo till cirka 54 801 miljoner 

kronor. På årsstämman den 31 mars 2021 beslutades om utdelning av 15 kronor per aktie 

(varav 6 kronor ordinarie utdelning och 9 kronor extrautdelning). Den utdelningen, om totalt 

30 501 781 260 kronor, har minskat fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla 

beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 24 299 miljoner 

kronor. Om extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer 

cirka 4 981 miljoner kronor att återstå av fritt eget kapital, beräknat per den 31 december 

2020. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter 

föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning 

och risker. 

 

Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen.  

 

Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets 

ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.  

 

_____________________ 

Göteborg i juni 2021 

Styrelsen för AB Volvo (publ) 
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