Styrelsens för Biotage AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 §
aktiebolagslagen
Styrelsen har föreslagit årsstämman 2009 att besluta om vinstutdelning om 0,20 kronor per aktie,
vilket sammantaget ger en utdelning om 17 697 264 kronor. Vidare har styrelsen föreslagit
årsstämman 2009 att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Högst 8 848 632 aktier får
enligt förslaget förvärvas och överlåtas, vilket motsvarar högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget. Med anledning av dessa förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande
enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen.
Förutsatt att årsstämman 2009 beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om utdelning
kommer 855 373 349 kronor av bolagets fria vinstmedel att ha balanserats i ny räkning. Bolagets
bundna egna kapital uppgår, efter minskningen av reservfonden enligt beslut på extra
bolagsstämma den 21 november 2008 vilken verkställdes i februari 2009, till 88 486 320 kronor.
Per den 31 december 2008 uppgick bolagets fria egna kapital (exklusive förlust för
räkenskapsåret 2008) till 878 475 422 kronor. Per den 31 december 2008 uppgick koncernens
totala egna kapital till 1 124 792 886 kronor. Bolagets soliditet, efter avdrag för föreslagen
utdelning, uppgick per den 31 december 2008 till 83 % (91 % per den 31 december 2007).
Koncernens soliditet, efter avdrag för föreslagen utdelning, uppgick per den 31 december 2008
till 86 % (81 % per 31 december 2007).
Styrelsen gör bedömningen att bolagets och koncernens egna kapital efter utdelningen och ett
fullt utnyttjande av bemyndigandet att återköpa egna aktier, kommer att vara stort nog för att
uppfylla de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer. Vidare anser styrelsen att
åtgärderna är rimliga med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt. Varken utdelningen eller återköp av egna aktier är ägnade att innebära någon
risk för bolagets eller koncernens förmåga att infria sina långsiktiga eller kortsiktiga förpliktelser.
Dessa åtgärder bedöms heller inte påverka bolagets förmåga att genomföra erforderliga
investeringar i koncernens verksamhet.
Med hänsyn till vad som angivits är det styrelsens samlade bedömning att den föreslagna
utdelningen samt förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av bolagets egna aktier är förenliga med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § 2 och 3 styckena
aktiebolagslagen.
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