Styrelsens och verkställande direktörens förslag
till beslut punkt 9b, dispositioner av bolagets resultat. Samt motiverat yttrande i enlighet med
18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen och verkställande direktören i Arkiv Digital AD AB föreslår att årsstämman den 25 juni
2013 fattar beslut om utdelning av 0,10 kronor per aktie, totalt 860 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 2 juli. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen
kunna utbetalas senast måndagen den 30 september 2013.
Styrelsen erinrar om att bolagets fria egna kapital, enligt balansräkningen per den 31 december
2012, förutsatt att den fastställs av bolagsstämman, uppgår till 6 864 213 kronor.
Förslag till disposition av bolagets resultat (kronor)
Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel:
Överkursfond

4 477 730

Balanserat resultat

1 279 028

Årets vinst

1 107 455
6 864 213

Styrelsen föreslår att överkursfond och årets vinstmedel disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägarna 0,10 kr per aktie

860 000

Överkursfond

4 477 730

Balanseras i ny räkning

1 526 483
6 864 213

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning
Arkiv Digital AD AB:s ekonomiska ställning per den 31 december 2012, framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. Där framgår även genom tilläggsupplysningar, vilka principer som
använts vid räkenskapernas upprättande. Av årsredovisningen framgår vidare att bolaget har en
soliditet på 39,7 procent och en god likviditet. Styrelsens bedömning, med hänsyn till
utdelningsförslaget, är att bolaget obehindrat kan fortsätta sin verksamhet och fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt. Bedömningen är också att utdelningsförlaget inte hindrar
fullföljandet av planerade investeringar.
Styrelsen anser sammanfattningsvis att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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