Styrelsens för Guideline Geo AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Styrelsen i Guideline Geo AB (publ) (”Bolaget”), organisationsnummer 556606-1155, får härmed i
enlighet med aktiebolagslagen 19 kap. 22 § avge följande motiverade yttrande med anledning av
styrelsens förslag om bemyndigande om förvärv av egna aktier.
Ekonomisk ställning
Enligt avgiven årsredovisning för räkenskapsåret 2017 uppgår Bolagets fria egna kapital till 70 592
612 kronor. Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets egna kapital att vara tillräckligt stort efter
de föreslagna förvärven. Styrelsen har härvid beaktat verksamhetens art, omfattning och de risker
som verksamheten är förenad med samt det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och
framtidsprognoser för såväl Bolaget som för marknaden.
Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt dess
förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Efter styrelsens förslagna förvärv kommer Bolaget och
koncernen fortfarande att ha en god soliditet, som enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav
som för närvarande kan uppställas på en verksamhet inom den bransch inom vilken Bolaget är
verksamt. Styrelsen gör även bedömningen att såväl Bolaget som koncernen fortsatt kommer att ha
en tillfredsställande likviditet.
Det föreslagna förvärvet påverkar inte Bolagets eller koncernens förmåga att i rätt tid infria
föreliggande eller förutsedda betalningsförpliktelser eller förmågan att genomföra planerade
investeringar. Inte heller föreligger, med beaktande av övriga kända förhållanden som kan ha
betydelse för Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, någon omständighet som gör att
föreslagna förvärvet inte framstår som försvarligt.
Förslagets försvarlighet
Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av
egna aktier är försvarlig med hänsyn till de krav som Bolagets och koncernens verksamhet,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets och koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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