Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
The board of directors’ statement under Chapter 18, Section 4 of the Swedish Companies Act
Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som anges nedan, att den av styrelsen till årsstämman 2020 föreslagna
vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av det egna kapitalet, samt EQT AB:s konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen
har härvid tagit hänsyn även till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på
koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
The board of directors considers, in view of what is stated below, that the dividend proposed by the board of
directors to the annual shareholders’ meeting 2020 is justifiable with respect to the requirements that the
business’ nature, scale and risk place on the amount of equity, as well as the need for EQT AB to strengthen
the balance sheet, its liquidity and position as a whole. The board of directors has also taken into account the
requirements that the group’s business, scope and risk place on the group’s equity requirement and need for
the group to strengthen its balance sheet, liquidity and position as a whole.
Eget kapital / Equity
Enligt styrelsens bedömning kommer EQT AB:s egna kapital att vara tillräckligt stort efter den föreslagna
vinstutdelningen. Styrelsen har härvid beaktat verksamhetens art, omfattning och de risker som verksamheten
är förenad med samt det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl EQT
AB som för marknaden.
The board of directors considers that the equity of EQT AB will be sufficient after the proposed dividend, taking
into account the business, scope and the risks that the business is associated with and the current economic
situation, historical development and forecasts for EQT AB as well as for the market.
Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt / Need of strengthening of the balance sheet,
liquidity and position as a whole
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av EQT AB:s ekonomiska ställning samt dess förmåga att på sikt
infria sina åtaganden. Som följer av EQT AB:s årsredovisning för 2019 uppgick EQT AB:s fria egna kapital
per den 31 december 2019 till 11.567.708.932 kronor.
The board of directors has made a comprehensive assessment of EQT AB’s financial position and its ability
to, in the long term, fulfil its undertakings. As stated in EQT AB’s annual report for 2019, the non-restricted
equity of EQT AB as per December 31, 2019 was SEK 11,567,708,932.
Den föreslagna vinstutdelningen påverkar inte EQT AB:s förmåga att i rätt tid infria föreliggande eller
förutsedda betalningsförpliktelser eller EQT AB:s förmåga att genomföra planerade investeringar.
The proposed dividend does not affect EQT AB’s ability to in due time fulfil its present and anticipated financial
obligations or EQT AB’s ability to implement planned investments.
Styrelsen har även övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för EQT AB:s ekonomiska
ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan anförda. Det har härvid inte framkommit någon
omständighet som gör att den föreslagna vinstutdelningen inte framstår som försvarlig.
The board of directors has also considered other known matters that may affect EQT AB’s financial position
and that have not been considered within the scope of the above mentioned. No other matter that would make
the proposed dividend unjustifiable has been identified during such analysis.
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