FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 (5,50) kronor per
aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar 5,4 procent
av moderbolagets egna kapital respektive 2,9 procent av
koncernens egna kapital. Av det egna kapitalet är 41 procent eller 18,7 miljarder kronor i moderbolaget respektive 55 procent eller 46,9 miljarder kronor i koncernen
hänförligt till marknadsvärdering av tillgångar och skulder. Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen är väl
avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning
och risker samt vad avser möjligheten att fullgöra bolagets
framtida förpliktelser. Baserat på totalt antal aktier utgår
enligt utdelningsförslaget 2 502 (2 394) mnkr.
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i moderbolaget vinstmedel på sammanlagt
44 083 mnkr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 5,75 kronor per aktie
eller totalt
2 502 mnkr
Till nästa år överförs
41 581 mnkr
44 083 mnkr

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, respektive att koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en
rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens
ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som
ingår i koncernen står inför.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning
i övrigt framgår av resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser och noter. Årsstämman den 17 april 2019 beslutar om fastställelse
av koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar.
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