Styrelsens för Biotage AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 §
aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit årsstämman 2016 att besluta om vinstutdelning om 1 kronor och 25 öre
per aktie. Sammantaget uppgår utdelningsbeloppet till högst 80 893 058,75 kronor. Det noteras
att bolaget inte har något innehav av egna aktier. Vidare har styrelsen föreslagit årsstämman 2016
att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna
aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv får enligt förslaget ske av högst så många aktier
att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 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 2016 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning kommer
407 647 139 kronor och 20 öre av bolagets fria vinstmedel att ha balanserats i ny räkning.
Bolagets bundna egna kapital uppgår därvid till 89 953 081 kronor och 57 öre. Per den 31
december 2015 uppgick bolagets fria egna kapital till 488 540 198 kronor. Per den 31 december
2015 uppgick koncernens totala egna kapital till 546 657 337 kronor. Bolagets soliditet, efter
avdrag för föreslagen utdelning, uppgick per den 31 december 2015 till 98,0 % (94,0 % per den
31 december 2014). Koncernens soliditet, efter avdrag för föreslagen utdelning, uppgick per den
31 december 2015 till 79,2 % (79,6 % per 31 december 2014).
Till avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen måndagen den 2 maj 2016 varvid Euroclear
Sweden AB beräknas betala utdelningen fredagen den 6 maj 2016. Soliditeten är betryggande mot
bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt förväntas bedrivas med lönsamhet. Likviditeten i
koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning
är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt, ej heller att genomföra erforderliga investeringar.
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
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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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