STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 31 MAJ 2022
I ZINZINO AB (PUBL) OM VINSTUTDELNING JÄMTE MOTIVERAT
YTTRANDE DÄRÖVER (PUNKTEN 9 B PÅ DAGORDNINGEN)
Styrelsen och verkställande direktören i Zinzino AB (publ.)
föreslår att till förfogande stående vinstmedel

97 592 209

Disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 2 kronor per aktie
I ny räkning överföres
Totalt

67 404 556
30 187 653
97 592 209

Som avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning föreslår styrelsen torsdagen den 2 juni 2022, vilket
innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är tisdagen den 31 maj. 2022. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdagen den 8 juni 2022 genom
Euroclear Sweden AB.
Vid den tidpunkt då styrelsen har lämnat sitt förslag uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 33 702 278,
varav 5 113 392 A-aktier och 28 588 886 B-aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 67 404 566 kronor
kan komma att ändras om bolaget emitterar nya aktier innan avstämningsdagen för utdelning.
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MOTIVERING
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 beslutar om vinstdisposition innebärande att det till aktieägarna
utdelas 2 kronor per aktie genom en ordinarie utdelning. Den totala vinstutdelningen uppgår således till
sammanlagt till 67 404 566 kronor.
Bolagets utdelningspolicy säger att Zinzino skall dela ut minst 50% av koncernens nettoresultat så länge som
soliditeten och likviditeten tillåter detta. Genom den goda lönsamheten under 2021 i kombination med kraftigt
ökat positivt kassaflöde från den operativa verksamheten har det skapats utrymme till ökad aktieutdelning
under 2022. Förslaget ligger inom ramen för den policy för vinstutdelning som antagits av bolaget.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskaper, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och
kapitalanvändning under året, hänvisas till bolagets årsredovisning 2021 som finns publicerad på www.zinzino.com.
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