
 
 

 
 

 
 
 
Pressmeddelande                           14 april 2014 
 
 

  
Oriflame Cosmetics kallelse till 2014 års årsstämma och 

extra bolagsstämma   
 
Årsstämma i Oriflame Cosmetics S.A. ("Bolaget") kommer att hållas i Bolagets lokaler med 
adress 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg den 19 maj 2014 kl. 11.00. Extra 
bolagsstämma i Bolaget kommer att hållas på ovanstående plats i direkt anslutning till 
årsstämman. 
 

Stämmoförslag i urval 
 
Förslag till styrelse 
 
Valberedningens förslag till styrelse innebär omval av samtliga ledamöter utom vad avser 
Marie Ehrling som avböjt omval. Därutöver föreslås Anna Malmhake till ny ledamot. 
Styrelsens nuvarande ordförande Robert af Jochnick har avböjt omval som ordförande och 
Alexander af Jochnick föreslås ta över rollen som styrelsens ordförande.  
 
Fortsatt anpassning av legal struktur – flytt av koncernens hemvist 
 
Som meddelades i april 2013 ser Oriflame över sin legala struktur. Styrelsen föreslår idag att 
aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 19 maj 2014 fattar beslut för att möjliggöra nästa 
steg av tidigare kommunicerad anpassning av koncernens legala struktur till den operativa 
verksamheten för att därigenom möjliggöra ytterligare effektiviseringar, vilket bland annat 
innefattar en kommande flytt av koncernens hemvist från Luxemburg till Schweiz. Närmare 
beskrivning av förslaget framgår av separat pressmeddelande. 
 
Förslag till utdelning – justering 
 
Styrelsen har justerat sitt tidigare förslag och föreslår att utdelning ska utgå kontant med 
sammanlagt upp till 1,00 euro per aktie, och att utbetalning ska göras kvartalsvis med en 
första utbetalning om 0,25 euro per aktie efter årsstämman, samt att styrelsen ska ges 
mandat att besluta om tidpunkt och storlek för efterföljande kvartalsvisa utbetalningar.  
 
Det justerade förslaget stöder bolagets avsedda anpassning av dess legala struktur och 
ändrad hemvist, och möjliggör att en eller flera av utbetalningarna kan göras från en annan 
legal enhet än Oriflame Cosmetics S.A. Dessutom säkerställer förslaget att fullt utnyttjande 
av fördelarna med kvartalsvisa utdelningar kan förverkligas, i syfte att optimera kassaflödet 
och balansräkningen.   
 
Fullständig lista över ärenden: Se bifogat PDF-dokument.  



För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johanna Palm, IR Director +46 765 422 672 

 

 

 
 

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande 
kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, 
innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 
miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 
1,5 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och 
återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal 
välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. 
Oriflame är en koncern med säte i Luxemburg, och med globala kontor i Luxemburg och Schweiz. 
Oriflame är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 


