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Kommuniké från årsstämma samt extrastämma i Oriflame 
Cosmetics S.A.  

 

Årsstämma samt extra bolagsstämma i Oriflame Cosmetics S.A. avhölls idag i Luxemburg.  
 
De föreslagna nuvarande styrelseledamöterna – Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Lilian 
Fossum Biner, Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Helle Kruse 
Nielsen och Christian Salamon omvaldes, och den nya styrelseledamoten Anna Malmhake 
valdes för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie bolagsstämma. Alexander af Jochnick 
valdes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästkommande ordinarie 
bolagsstämma. KPMG Luxembourg S.à. r.l. omvaldes till revisor.  
 
Årsstämman godkände styrelsens beslut om en utdelning upp till 1,00 euro per aktie (eller 
motsvarande summa i SEK per svenskt depåbevis) och att utbetalningar ska ske kontant 
kvartalsvis. Den första utbetalningen om 0,25 euro per aktie kommer att utbetalas efter 
årsstämman, med sista dag för handel inklusive rätt till utdelning den 19 maj 2014 och 
förväntad utbetalningsdag den 27 maj 2014. Vidare gavs styrelsen mandat att besluta om 
tidpunkt och storlek på de efterföljande kvartalsvisa utbetalningarna, vilka kommer meddelas 
i samband med kvartalsrapporterna. Styrelsen har inte för avsikt att göra någon utdelning 
under Q3. 
 
Den extra bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att ändra moderbolagets hemvist, 
från Luxemburg till Schweiz, vilket möjliggör ytterligare effektivitet.  
 
Den extra bolagsstämman beslutade bland annat om ett godkännande att överföra tillgångar 
och skulder från nuvarande moderbolaget Oriflame Cosmetics S.A. till Oriflame Cosmetics 
Global S.A. – ett nyetablerat Luxemburg-bolag som är direktägt av Oriflame Cosmetics S.A.  
 
Det förväntas att nästa steg i förändringen av hemvist kommer att inledas under hösten 
2014. 
 
Alla övriga förslag till beslut presenterade vid årsstämman och extrastämman i enlighet med 
kallelsen godkändes av stämmorna. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johanna Palm, Director Investor Relations  +46 765 422 672 
 
 
 



 

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med direktförsäljning till konsument. 
Företaget grundades 1967 i Sverige och har idag verksamhet i mer än 60 länder världen över. 
Oriflame erbjuder ett brett sortiment av svenska, naturliga och innovativa skönhetsprodukter av hög 
kvalitet till attraktiva priser. Idag har Oriflame cirka 3,7 miljoner Konsulenter världen över och en årlig 
omsättning om cirka 1,5 miljarder euro. Oriflame har det ledande erbjudandet för människor som vill 
börja tjäna pengar samma dag de startar, med möjlighet att växa i ledarskapsroller och infria sina 
personliga drömmar och ambitioner. Oriflame är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2004. 


