Bilaga 1 – Styrelsen motiverade yttrande enligt 19 kap.
22 § aktiebolagslagen
Styrelsen lämnar följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av förslaget till beslut om bemyndigande om förvärv av egna aktier.
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad
som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är
förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
för räkenskapsår 2020. Därefter har inte några händelser av väsentlig betydelse inträffat
som påverkar bolagets förmåga att bemyndiga styrelsen för återköp av egna aktier, annat
än vad som framgår genom av de upplysningar som lämnats i bolagets halvårsrapport för
januari – juni 2021 eller de pressmeddelanden som offentliggjorts under perioden därefter.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar och skulder i moderbolaget eller koncernen har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. Inga ändringar av det bundna egna kapitalet har skett efter balansdagen.
Föreslaget återköp av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte uppgår till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vid maximalt utnyttjande av bemyndigandet för återköp kan 3 234 016
aktier förvärvas. Kostnaden för sådant återköp, baserat på stängningskursen per senaste
handelsdagen före kallelsen till extra bolagsstämman (98,70 kronor) uppgår till 319 197 379
kronor, vilket utgör cirka 19 procent av koncernens egna kapital. Sådant återköp reducerar
koncernens soliditet från 54,6 procent till 49,4 procent, beräknat per den 30 juni 2021.
Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är normalt förekommande i
branschen. Bolaget har god likviditet.
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier att vara tillräckligt stort i förhållande till
verksamhetens art, omfattning och risker.
Enligt styrelsens bedömning äventyrar inte fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av
egna aktier de investeringar som bedöms erforderliga, inte heller bolagets eller koncernens
förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och
koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande
betalningsförpliktelserna.
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Bolaget och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
bolaget och koncernen efter fullt nyttjande av bemyndigande för återköp av egna aktier kan
fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att fullt nyttjande av bemyndigandet för återköp av egna aktier är
försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
_________________________
Göteborg i september 2021
Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)
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