Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen
The board of directors’ proposed resolution on dividend and statement in accordance with Chapter 18 section 4 of the Swedish Companies Act

_________________________________________________________________
Styrelsen för QleanAir Holding AB (publ), org.nr 556879-4548, föreslår att årsstämman
2021 fattar beslut om vinstutdelning med 1,30 SEK per aktie och totalt 19 316 960 SEK.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 17 maj 2021 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare
(dvs. torsdagen den 20 maj 2021). Bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar
kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2021 för fastställelse.
The board of directors of QleanAir Holding AB (publ), reg. no. 556879-4548, proposes that
the annual general meeting 2021 resolves on a dividend of SEK 1.30 per share and a total of
SEK 19,316,960. The board of directors further proposes that the record date for the dividend
shall be on 17 May 2021. The dividend will be paid out through Euroclear Sweden AB, and is
estimated to be paid out three banking days after the record date (i.e. on Thursday 20 May
2021). The balance sheets and profit and loss statements of the company and the group will
be presented for adoption at the annual general meeting to be held on 12 May 2021.

Bolagets målsättning är att mellan 30-50 procent av årets resultat ska delas ut. Utdelningsförslaget ska beakta bolagets långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position
samt investeringsbehov.
The company’s goal is to distribute between 30-50 percent of the year’s earnings as dividends. The dividend proposal must take into account the company’s long-term development
potential, financial position and investment needs.

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning enligt ovan, får styrelsen
härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
In the light of the board of directors’ proposed dividend resolution as set forth above, the
board of directors hereby presents the following statement in accordance with Chapter 18
section 4 of the Swedish Companies Act.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagets bolagsordning och avgiven årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
The nature and scope of the business activities is set out in the company’s articles of association and the annual report for the financial year 2020. The company’s and the group’s activities do not entail additional risks compared to what is usually the case or could be expected in
the same industry or compared to general risks associated with business activities.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen.
Som framgår av årsredovisningen uppgår det för vinstutdelning disponibla beloppet till

100 810 011 SEK. Det framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
The company’s financial position as of 31 December 2020 is evidenced by the annual report.
As set out in the annual report, an amount of SEK 100 810 011 is available for distribution of
dividends. It is stated in the annual report which principles are applied when valuing the assets, allowance and debts.

Den föreslagna utdelningen om totalt 19 316 960 SEK utgör 17,8 procent av bolagets egna
kapital uppgående till 108 239 611 SEK och 12,3 procent av koncernens egna kapital uppgående till 156 907 025 SEK per balansdagen den 31 december 2020. Utdelningen reducerar bolagets soliditet från 22,2 procent till 19,0 procent och koncernens soliditet från 26,8
procent till 24,3 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att verksamheten fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten bedöms också kunna upprätthållas på en
betryggande nivå.
The proposed dividend amounting to SEK 19 316 960 in total corresponds to 17.8 percent of
the company’s equity amounting to SEK 108 239 611 and 12.3 percent of the group’s equity
amounting to SEK 156 907 025 as per the balance sheet day 31 December 2020. The dividend
will reduce the company’s equity ratio from 22.2 percent to 19.0 percent and the group’s equity ratio from 26.8 percent to 24.3 percent. The equity ratio is adequate, given that the business activities are continuously profitable. The liquidity is also assessed to be maintained at
an adequate level.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger upphov till bedömningen att den föreslagna utdelningen inte negativt kommer att påverka verksamheten eller planerade investeringar och/eller bolagets eller koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort
och lång sikt.
In the light of the company’s and the group’s financial position, the proposed dividend will
not negatively affect the business activities, planned investments or the company’s or the
group’s ability to fulfill their long-term or short-term undertakings.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter genomförandet av föreslagen utdelning kommer att vara tillräckligt stort med beaktande av bolagets och koncernens verksamhet samt verksamhetens art, omfattning och risker.
The board of directors assess that the company’s and the group’s equity after the proposed
dividend will be sufficient considering the nature, scope and risks of the business activities in
the company and the group.

Mot bakgrund av en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning
är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen är försvarlig enligt 18 kap. 4 §
jämförd med 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Based on an overall assessment of the financial position of the company and the group, it is
the board of directors’ assessment that the proposed dividend is justifiable pursuant to Chap.
18, Sec. 4 compared to Chap. 17, Sec. 3, paragraph 2 and 3 of the Swedish Companies Act, i.e.
pursuant to the requirements with regard to the size of the restricted shareholders’ equity as
for the company and the group in relation to the scope and nature of the business and considering the company’s and the group’s need to maintain its balance sheet, liquidity and financial position in general.
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