Styrelsens yttrande över förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna
aktier
Styrelsen i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531, (”Bolaget”) har föreslagit
årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden intill
årsstämman 2021, besluta om och verkställa förvärv och överlåtelse av Bolagets egna
aktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är främst att ge styrelsen ett instrument
för att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov och
därigenom skapa ett ökat värde för dess aktieägare.
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Bolaget får högst förvärva så många aktier att
Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem procent av
samtliga aktier i Bolaget. Ytterligare villkor för förvärv respektive överlåtelse framgår av
förslaget, som redovisas i kallelsen till årsstämman.
Styrelsen får härmed avge följande yttrande över förslaget enligt 19 kap. 22 §
aktiebolagslagen (2005:551).
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgiven
årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget och
övriga bolag i koncernen medför inte risker utöver vad som i allmänhet är förenat med
bedrivande av näringsverksamhet av denna art respektive vad som förekommer eller
kan antas förekomma i branschen. Av årsredovisningen framgår även vilka principer
som tillämpats vid värderingen av Bolagets tillgångar, avsättningar och skulder. Ingen
del av Bolagets egna kapital beror på att tillgångar eller skulder har värderats till sitt
verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).
Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Per den 31 december 2019 uppgick bolagets soliditet till ca 14,6 procent och
koncernens soliditet uppgick till ca 29,8 procent. Om förvärv sker i enlighet med det
föreslagna bemyndigandet, är det styrelsens uppfattning att soliditeten alltjämt skulle
vara betryggande ställd i relation till de förhållanden som råder inom den bransch som
Bolaget och koncernen verkar i, samt mot bakgrund av att koncernens verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet. Ett förvärv av egna aktier enligt styrelsens förslag
inkräktar inte på kravet på full täckning för Bolagets bundna egna kapital.
Det är styrelsens uppfattning att ett utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet inte
kommer att hindra Bolaget eller koncernen varken från att fullgöra sina förpliktelser på
kort eller lång sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. Ett förvärv av egna
aktier anses inte heller påverka Bolagets eller koncernens förmåga att i rätt tid infria
befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser. Likviditeten i koncernen bedöms kunna
upprätthållas på en betryggande nivå.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger mot bakgrund av ovanstående inte
upphov till annan bedömning än att Bolaget och koncernen kan fortsätta bedriva sin
verksamhet med fortsatt lönsamhet samt kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på
såväl kort som lång sikt. Vid ett eventuellt utnyttjande av årsstämmans bemyndigande,
kommer styrelsen att vid varje enskilt tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvets eller
överlåtelsens försvarlighet i enlighet med aktiebolagens regler.

Förslagets försvarlighet
Styrelsen finner mot ovan angiven bakgrund att förslaget om bemyndigande för
styrelsen att förvärva och överlåta Bolagets egna aktier är försvarligt med hänsyn till de
parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.
Styrelsen har således i sin bedömning tagit hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets respektive koncernens egna
kapital samt tagit hänsyn till Bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
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