Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
Styrelsen i Boliden AB får härmed avge följande motiverade yttrande avseende föreslagen
utdelning respektive föreslagen minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till
aktieägarna, i enlighet med 18 kap. 4 § respektive 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Bolidens utdelningspolicy innebär att cirka en tredjedel av resultatet efter skatt ska delas ut.
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 10,50 (8,25) kronor per aktie eller totalt
2 872 (2 256) miljoner kronor, vilket motsvarar 33 procent av resultatet efter skatt för 2021.
Vidare föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital minskas med 289,5 miljoner kronor genom
indragning av 273 511 169 aktier, för återbetalning till aktieägarna. Den föreslagna
återbetalningen uppgår till 15,50 kronor per aktie (varav cirka 1,06 kronor utgörs av minskning
av aktiekapitalet och cirka 14,44 kronor utgörs av fritt eget kapital), vilket motsvarar ett
sammanlagt utskiftningsbelopp om närmare 7 111 miljoner kronor. Tillsammans med den av
styrelsen föreslagna kontantutdelningen, motsvarar detta 81,7 procent av resultatet efter skatt
för 2021. Moderbolagets fria egna kapital uppgår till 10 206 miljoner kronor och koncernens
totala egna kapital uppgår till 50 866 miljoner kronor. Efter den föreslagna utdelningen till
aktieägarna och inlösenförfarandet kommer fritt eget kapital i moderbolaget att uppgå till 3 095
miljoner kronor och koncernens egna kapital till 43 755 miljoner kronor (2 806 miljoner kronor
respektive 43 755 miljoner kronor efter den föreslagna fondemissionen).
Styrelsen har i förslagen beaktat branschens cykliska karaktär och de risker som förknippas
med verksamheten. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i
Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder, IFRS, sådana de antagits av EU. Årsredovisningen respektive
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och
resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i
koncernen står inför.
Styrelsen bedömer att bolagets bundna egna kapital och koncernens totala egna kapital, efter
föreslagen utdelning och återbetalning, kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till
bolagets och koncernens verksamhet. Den föreslagna utdelningen och återbetalningen till
aktieägarna riskerar inte möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor eller att finansiera
ytterligare tillväxt. Utdelningen och återbetalningen äventyrar inte heller bolagets eller
koncernens förmåga att hantera de investeringar som bedömts erforderliga för att uppnå
koncernens målsättningar. Vidare tar förslagen hänsyn till koncernens betalningsförmåga och
tillgänglig likviditet på kort och medellång sikt.
Med hänvisning till vad som anförts ovan bedömer styrelsen att såväl utdelningen som
minskningen och återbetalningen, liksom dessa åtgärder sammantagna, är försvarliga med
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
och koncernens egna kapital samt med hänsyn till bolagets och koncernens finansiella ställning.
Styrelsen bedömer således att utdelningen, minskningen och återbetalningen är försvarliga med
hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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