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N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities 
between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. 
 

Styrelsens för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 
4 § aktiebolagslagen 
Statement from the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) in 
accordance with Chapter 18 Section 4 of the Swedish Companies Act 
_________________________________________________________________________ 
 
Styrelsen för   NAXS   Nordic   Access   Buyout   Fund   AB   (publ)   (”Bolaget”)   har granskat 
Bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare 
överväganden, att en vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med 
hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen 
(2005:551). 
The board of directors of  NAXS  Nordic  Access  Buyout  Fund  AB  (publ)  (the  “Company”) 
has  examined  the  Company’s  and  the  group’s  financial  position  and  finds  that  a  dividend  
in accordance with the proposal of the board of directors is justifiable considering the 
prudence rule in Chapter 17, Section 3, Paragraphs 2 and 3 of the Swedish Companies Act 
(Sw. aktiebolagslagen (2005:551)). 
 

Styrelsens uppfattning är att verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande är av 
en sådan omfattning att den föreslagna utdelningen inte påverkar denna bedömning. 
It is the opinion of the board of directors that the proposed dividend is justifiable having 
regard to the equity requirements posed by the nature and scope of and the risks 
associated  with  the  Company’s  operations. 
 

Efter föreslagen vinstutdelning har Bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, 
vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas 
för den bransch inom vilken Bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter 
vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan 
anses tillgodosett. 
After payment of the proposed dividend, the Company and the group will continue to have 
a satisfactory financial solidity meeting the demands of the industry in which the Company 
operates. After payment of the proposed dividend, the Company and the group will 
continue to have a satisfactory level of consolidation and liquidity position and a 
satisfactory general financial position. 
 

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar Bolagets 
möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den 
föreslagna värdeöverföringen påverka Bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga 
investeringar. 
Payment  of  the  proposed  dividend  will  not  affect  the  Company’s  short  or  long  term  ability  
to   discharge   its   present   liabilities   or   the   Company’s   ability   to   make   any required 
investments. 
 



 

2 (2) 

Vid en samlad bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser 
styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen, i 
enlighet med styrelsens förslag. 
In summary, considering the Company’s   and   the   group’s   current   financial   position   and  
nature of operations the board of directors recommends the declaration of the proposed 
dividend.  
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