
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen 
 
I förslag till vinstdisposition föreslår styrelsen, att aktieägaren på årsstämman 2013 beslutar, 
att SJ AB för räkenskapsåret 2012 skall lämna utdelning med 39,25 kronor per aktie, vilket 
innebär en total utdelning på MSEK 157. Därutöver föreslår styrelsen att aktieägaren på 
årsstämman fastställer betalningsdag till 6 maj 2013. 
 
SJ ABs ekonomiska ställning 
Ägarens finansiella mål för SJ AB är en soliditet på 30% och en avkastning på eget kapital på 
10%. För räkenskapsåret 2012 uppnåddes det finansiella målet för både soliditet och 
avkastning på eget kapital av bolaget. 
 
I årsredovisningen framgår att bolagets soliditet uppgår till 50,1% och efter den föreslagna 
utdelningen blir soliditeten 49,3%. Föreslagen utdelning utgör 3,3% av eget kapital i 
moderbolaget och 3,2% av eget kapital i koncernen. Ägarens mål för soliditet uppnås även 
efter den föreslagna utdelningen.  
 
Av moderbolagets eget kapital utgör MSEK -16 ackumulerade värdeförändringar avseende 
finansiella instrument värderade till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagen 4 kap. 
14a §. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör MSEK -16 värdeförändring via övrigt 
totalresultat.  
 
Av koncernens eget kapital utgör MSEK -8 ackumulerade värdeförändringar avseende 
finansiella instrument värderade till verkligt värde i enlighet med IAS 39, punkt 9. Av dessa 
ackumulerade värdeförändringar utgör MSEK -8 värdeförändring via övrigt totalresultat.  
 
Styrelsens motivering 
Med hänvisning till vad som anges ovan anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3§ andra och tredje styckena 
aktiebolagslagen.  
 
Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt 
förekommer inom branschen. 
 
Styrelsens bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att 
utdelningen är försvarlig i förhållanden till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncerns 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka SJ ABs förmåga 
att fullgöra bolagets förpliktelser på kort och lång sikt eller att göra nödvändiga investeringar. 
 
 


