Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om vinstdisposition innebärande att till aktieägarna
utdelas 0,10 EUR (0,16 EUR) kontant per aktie. Summan av vinstutdelningen uppgår till sammanlagt 6 000
TEUR (9 400 TEUR), varvid fritt eget kapital ska tas i anspråk.
Med anledning av styrelsens förslag enligt ovan (”Förslaget”), får styrelsen härmed avge följande yttrande
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 40 603
TEUR. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget om vinstdisposition kommer ca 34 603 TEUR
att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt vilket kan motiveras med hänsyn till vad som anförs i
17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Full täckning kommer att finnas för bolagets och koncernens bundna egna
kapital efter verkställande av Förslaget. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna
kapital efter verkställande av Förslaget att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning
och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling,
budgeterad utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens
ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina
åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter verkställande av Förslaget vara god i
förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.
Verkställande av Förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina
betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter.
Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god
beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla
eventuella förluster. Verkställande av Förslaget kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens
förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.
Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för
bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att
Förslaget inte framstår som försvarligt.
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The Board's opinion in accordance with Chapter 18. § 4
The Board of Directors has proposed that the Annual General Meeting resolves on a distribution of profits,
which means that the shareholders a dividend of EUR 0,10 (EUR 0.16) is paid in cash per share. The total of
the distribution of profits amounts to a total of TEUR 6,000 (TEUR 9,400), whereby unrestricted equity will be
used.
Due to the Board's proposal as above ("The Proposal"), the Board is hereby allowed to issue the following
opinion in accordance with Chapter 18. Section 4 of the Companies Act. At the disposal of the Annual
General Meeting, balanced profits of EUR 40,603 thousand are available. If the Annual General Meeting
makes a decision in accordance with the proposal for a profit allocation, approximately TEUR 34,603 will be
left of the unrestricted equity available, which can be justified on the basis of what is stated in Chapter 17.
Section 3 of the Companies Act. Full coverage will be available for the Company's and the Group's restricted
equity after the execution of the Proposal. In the opinion of the Board of Directors, the Company's and the
Group's equity will, after implementation of the Proposal, be sufficiently large in relation to the nature, scope
and risks of the business. In doing so, the Board has taken into account, among other things, the company's
and the Group's historical development, budgeted development and the economic situation. The Board of
Directors has made an assessment of the company's and the Group's financial position and the Company's
and the Group's ability to fulfill its commitments in the short and long term. The Company's and the Group's
equity / assets ratio is also considered good after the Proposal has been implemented in relation to the
industry in which the Group operates.
Implementation of the Proposal will not affect the Company's and the Group's ability to fulfill its payment
obligations. The company and the Group have good access to both short- and long-term loans.The credits
can be used at short notice, which is why the Board of Directors considers that the company and the Group
have good preparedness to handle both changes in terms of liquidity and unexpected events.The Board
considers that the company and the Group have the prerequisites to take future business risks and also
withstand any losses. Implementation of the Proposal will not adversely affect the Company's and the
Group's ability to make further commercially motivated investments in accordance with the Board's plans.
In addition to what has been stated above, the Board has considered other known circumstances that may
have significance for the company's and the Group's financial position. No circumstance has thus emerged
which means that the Proposal does not appear justifiable.
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