Styrelsens för Telia Company AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Med anledning av förslaget från styrelsen för Telia Company AB (publ) (”Bolaget”) att
årsstämman 2021 ska besluta om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av
Bolagets egna aktier, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap. 22 §
aktiebolagslagen (2005:551).
Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets bundna egna kapital till cirka 15 712 miljoner
kronor och fria egna kapital till cirka 59 775 miljoner kronor. Efter minskning för den till
årsstämman föreslagna utdelningen uppgår det tillgängliga fria egna kapitalet till cirka 51 596
miljoner kronor.
Bolagets egna kapital hade varit cirka 1 520 miljoner kronor lägre om derivatinstrument och
andra finansiella instrument, som värderats till verkligt värde, istället hade värderats till det
lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde och det lägsta av anskaffningsvärde
eller verkligt värde.
Den beräknade kostnaden för återköp av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet för
styrelsen uppgår, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet,1 till cirka 14 171 MSEK vid en
genomsnittlig aktiekurs på 34,65 SEK per aktie.2
Per den 31 december 2020, efter avdrag för den föreslagna utdelningen samt under
antagande om fullt utnyttjande av styrelsens återköpsbemyndigande, skulle Bolagets
finansiella styrka, mätt baserat på dess soliditet, ha varit 27,3 procent. Per den 31 december
2020 skulle koncernens finansiella styrka, mätt på samma sätt, ha varit 18,4 procent.
Styrelsen har granskat Bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar att en
utdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen
i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.
Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen har i detta beaktat bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling och
konjunkturläget.
Det är även styrelsens bedömning att ett fullt utnyttjande av styrelsens
återköpsbemyndigande, efter avdrag för den föreslagna vinstutdelningen, inte påverkar
Bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt eller Bolagets
förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar. Efter utbetalning av den föreslagna
utdelningen har Bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt styrelsens
bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom
vilken Bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter en utbetalning av den
föreslagna utdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan
anses tillgodosett samt en tillfredställande finansiell ställning i övrigt.
Vid en samlad bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden och
verksamhetens natur, anser styrelsen att det inte föreligger några hinder gällande förslaget
om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier.

1

Styrelsen föreslår ett återköpsbemyndigande om maximalt 10 procent av samtliga aktier i Bolaget, motsvarande
408 963 170 aktier.
2 Baserat på den genomsnittliga slutkursen under januari 2021 (de första 12 handelsdagarna).
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