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Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 11 maj 
2017 
 
Alimak Group AB höll under torsdagen den 11 maj 2017 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga 
beslut fattades.  
 
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till 
årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns 
tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com. 
 
Fastställande av balans- och resultaträkningar 
 
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. 
 
Utdelning 
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,60 kronor per aktie 
med avstämningsdag måndagen den 15 maj 2017. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear 
Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017. 
 
Ansvarsfrihet 
 
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot 
bolaget för räkenskapsåret 2016. 
 
Styrelse och revisorer 
 
Stämman omvalde styrelseledamöterna Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim 
Rosengren, Anders Thelin och Helena Nordman-Knutson. Stämman valde Anders Jonsson till 
styrelsens ordförande. 
 
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. 
 
Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520 000 kronor (ersättning för 
utskottsarbete inkluderat), för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens 
ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 
100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i 



revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till 
övriga medlemmar i ersättningsutskottet. 
 
Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare.  
 
Ändring av bolagsordning  
 
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.  
 
 

För mer information, kontakta: 
Sofia Wretman, Kommunikations- och IR-chef, Telefon: +46 8 402 14 40 

 

Om Alimak Group 
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. 
Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för 
kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under 
varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och 
BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 
fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com 
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