
 

 

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av bolagets samtliga aktier i 

dotterbolaget Targinta AB 
 

Styrelsen för Xintela AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om utdelning till Xintelas 

aktieägare bestående av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Targinta AB, org.nr 559157-6698. 

Varje aktie i Xintela ska medföra rätt till en (1) aktie i Targinta. 

 

Värdet på utdelningen av aktierna i Targinta bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna som dessa 

har i Xintelas balansräkning vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Xintelas aktieägare med 

tillämpning av gällande redovisningsregler. Värdet baseras på aktiernas kvotvärde multiplicerat med 

antalet aktier samt ett aktieägartillskott om 50 000 kronor från 2019. Styrelsens förslag till utdelning 

motsvarar ett belopp om sammanlagt 839 414 kronor, vilket är värdet på aktierna i Xintelas 

balansräkning per dagen för denna kallelse. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,0094 kronor per 

aktie i bolaget (baserat på antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse). Värdet på utdelningen 

kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till bolagets aktieägare. 

 

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, dock att avstämningsdagen ska 

infalla senast dagen före årsstämman 2022. Utdelningsbeslutet såväl som styrelsens fastställande av 

avstämningsdag ska vara villkorat av att Targintas aktier tas upp till handel på en handelsplattform. 

 

__________________________ 

  



 

 

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
 

Styrelsen för Xintela AB (publ) har föreslagit att extra bolagsstämma den 17 januari 2022 beslutar om 

utdelning till Xintelas aktieägare av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Targinta AB (publ), org. 

nr 559157-6698. Med anledning därav lämnas följande motiverade yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen har granskat Xintelas och koncernens ekonomiska situation och konstaterar efter närmare 

överväganden att en utdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till 

försiktighetsregeln i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Värdet på utdelningen av aktierna i Targinta bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna i Xintelas 

balansräkning vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Xintelas aktieägare, med tillämpning av 

gällande redovisningsregler. Värdet baseras på aktiernas kvotvärde multiplicerat med antalet aktier samt 

ett aktieägartillskott om 50 000 sek från 2019. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om 

sammanlagt 839 414 kronor, vilket är värdet på aktierna i Xintelas balansräkning per dagen för detta 

yttrande. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,0094 kronor per aktie i bolaget (baserat på antalet 

utdelningsberättigade aktier i bolaget per dagen för detta yttrande). Värdet på utdelningen kommer att 

slutligt fastställas när aktierna delas ut till bolagets aktieägare. 

 

Per den 31 december 2020 uppgick Xintelas fria egna kapital till 25 274 796 kronor. Vid årsstämman 

den 7 maj 2021 beslutades att någon utdelning för räkenskapsåret 2020 inte skulle lämnas och att 

samtliga till årsstämmans förfogande stående medel skulle överföras i ny räkning. Det disponibla 

beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 25 274 796 kronor. 

 

Enligt styrelsens bedömning kommer Xintelas och koncernens eget kapital efter föreslagen utdelning 

att vara tillräckligt stort i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av Xintelas och koncernens eget kapital samt Xintelas och koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Xintelas och koncernens soliditet bedöms efter den föreslagna utdelningen vara tillfredsställande. 

Styrelsens bedömning är även att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar Xintelas möjligheter att 

i rätt tid infria sina föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Inte heller antas den föreslagna 

värdeöverföringen påverka Xintelas förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar. Vid en 

samlad bedömning av Xintelas och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder 

föreligger för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.. 

 

__________________________ 

 

Lund i december 2021 

Xintela AB (publ) 

Styrelsen 

      



 

 

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 

Styrelsen för Xintela AB (publ) har föreslagit att extra bolagsstämma den 17 januari 2022 beslutar om 

utdelning till Xintelas aktieägare av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Targinta AB (publ), org. 

nr 559157-6698. Med anledning därav lämnas följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § 

aktiebolagslagen.  

Inga värdeöverföringar har beslutats efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades.  

 

Xintelas bundna egna kapital har efter balansdagen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 ändrats 

genom ökning av aktiekapital med totalt 455 023,71 sek med hänsyn till dels kvittningsemission och 

dels kontantemission under 2021. 

Utöver vad som framgår av de pressmeddelanden och den övriga information som offentliggjorts av 

bolaget, främst delårsrapporterna för det första, andra och tredje kvartalet 2021, som offentliggjordes 

den 21 maj 2021, 27 augusti 2021 respektive den 19 november 2021, har inga händelser av väsentlig 

betydelse för Xintelas ställning inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades. 

All information finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.xintela.se under Nyheter & media. 

 

__________________________ 

 

Lund i december 2021 

Xintela AB (publ) 

Styrelsen 

 


