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N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any 

disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. 

Styrelsens1 för Tethys Oil AB (publ) förslag till vinstutdelning samt yttrande 
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
The board of directors of Tethys Oil AB (publ) proposal on dividends and statement 
pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act.  

 

Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 om en (1) krona per aktie. Som 

avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 18 maj 2015. 

Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear 

Sweden AB torsdagen den 21 maj 2015. 
The Board proposes a dividend for the financial year 2014 of SEK one (1) per share. The Board 

proposes that record date for payment of the dividend shall be Monday 18 May 2015. If the General 

Meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend will be effectuated through Euroclear 

Sweden AB on Thursday 21 May 2015. 

Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Motivated statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act 
Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande 

yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).  
Regarding the Board’s proposal for dividend, the Board hereby makes the following statement in 

accordance with Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act.  

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 
The Company and the Group’s financial position 
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2014. Bolagets egna kapital har inte påverkats av 

värderingar till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). 
The company and the group’s financial position as per 31 December 2014 is available in the annual 

report for the financial year 2014. The company’s equity has not been affected by valuations to real 

value in accordance with Chapter 4, Section 14a of the Annual Accounts Act (1995:1554).  

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive totalt eget kapital i koncernen uppgick per den 31 

december 2014 till 229 288 934 kronor respektive 1 675 349 240 kronor.  
Unrestricted equity in the parent company and total equity in the group amounted to SEK 229,288,934 

and SEK 1,675,349,240 as per 31 December 2014.  

Per den 31 december 2014 uppgick moderbolagets och koncernens soliditet till 97,76 procent 

respektive 92,26 procent. Efter genomförd utdelning uppgår moderbolagets och koncernens 

soliditet till 97,48 procent respektive 92,08 procent. 
As per 31 December 2014, the parent company’s and the group’s equity ratio amounted to 97.76 per 

cent and 92.26 per cent, respectively. After the dividend, the parent company’s and the group’s equity 

ratio will amount to 97.48 per cent and 92.08 per cent, respectively.  

                                                

1 Staffan Knafve och Jan Risberg deltog inte i beslutet. / Staffan Knafve and Jan Risberg did not participate 

in the decision. 
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Verksamhetens art, omfattning och risker 

The nature, scope and risks of business  

Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad 

som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med 

bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat moderbolagets och koncernens 

konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens 

ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina 

åtaganden. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan 

bedömning än att moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas 

fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som 

är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter 

föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på moderbolagets och 

koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.  
The activities of the parent company and the group does not entail risks beyond those that occur or can 

be assumed to occur in the industry or the risks associated with operating a business. The Board has 

considered the parent company and the group’s consolidation needs through a comprehensive 

valuation of the parent company and the group’s financial position and the parent company and the 

group’s possibilities to fulfil their commitments in a long term. The parent company and the group’s 

financial position does not give rise to any other conclusion than that the parent company and the 

group can continue its operations and meet its obligations in the short and long term and make the 

necessary investments. The Board believes that the size of the equity, even after the proposed dividend, 

is in reasonable proportion to the scale of the parent company and the group’s business as well as the 

risks associated with conducting the business.  

Vinstutdelningens försvarlighet 
The Dividend’s defensibility 
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 

styrelsens bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att 

föreslagen utdelning är försvarlig enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, 

dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, 

omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital 

liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt 
With reference to the above and what has come to the Board’s attention, it is the Board’s assessment 

that the parent company’s and the group’s financial position implies that the proposed dividend is 

justifiable pursuant to Chapter 17, Section 3 second and third paragraph of the Swedish Companies 

Act, i.e. with reference to the requirements that the nature, scope and risks of business put on the size 

of the parent company’s and the group’s equity as well as the parent company’s and the group’s need 

to strengthen its balance sheet, liquidity and financial position.  

________________________ 

Stockholm den 22 april 2015 
Stockholm, on 22 April 2015 

Tethys Oil AB (publ) 

Styrelsen 
The board of directors 

 


