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Årsstämman i Ratos AB – Föreslagen utdelning dras 
tillbaka  

För att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser föreslår Ratos styrelse att 
årsstämman som äger rum den 1 april inte fattar beslut om att lämna någon utdelning. 
Styrelsens avser istället att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för 
att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets 
visibilitet i intjäningen har normaliserats. Styrelsen har även beslutat att justera förslaget till 
årsstämman om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025 i enlighet med nedan. 
 
Styrelsens tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelning till aktieägarna kvarstår. Mot 
bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om COVID-19:s 
ekonomiska effekter på medellång sikt, har styrelsen idag av försiktighetsskäl dock beslutat om att dra 
tillbaka sitt reviderade förslag till utdelning om 0,30 kronor per aktie och istället föreslå att årsstämman 
fattar beslut om att inte lämna någon utdelning. 
 
Styrelsen avser istället att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att 
besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och att bolagets visibilitet för 
resultatet har normaliserats.  
 
Styrelsen har även beslutat om att justera förslaget till årsstämman 2020 om långsiktigt 
incitamentsprogram 2020/2025. Teckningsoptionerna föreslås emitteras mot marknadsmässigt 
vederlag (och inte vederlagsfritt såsom angavs i styrelsens tidigare förslag). Ändringen medför att 
emissionen av teckningsoptionerna varken medför kostnader för bolaget i form av förmånsvärdet på 
teckningsoptionerna vid tilldelning eller i form av sociala avgifter. Det uppdaterade förslaget till 
årsstämman 2020 om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025, där nämnda ändringar framgår, finns 
att tillgå på Ratos hemsida, www.ratos.se. 
 
 
För ytterligare information: 
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00 
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, email: helene.gustafsson@ratos.se  
 
 
Om Ratos: 
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, 
Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA 
på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan 
bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del 
av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. 
Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People. 
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