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Pressmeddelande 

 
Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 20 länder. Vi skapar 
moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den 
miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, 
Designplan Lighting, I-Valo och Arlight. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm 
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Beslut vid Årsstämma den 24 april 2014 

 

Vid årsstämman i AB Fagerhult den 24 april 2014 beslutades om utdelning med 7,25 kronor per aktie. 

Till styrelseledamöter omvaldes Catherina Fored, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Johan 
Hjertonsson och Jan Svensson. Anna Malm Bernsten hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot invaldes 
Cecilia Fasth. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson. 

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson.  Dessa bemyndigades att 
utse ytterligare en till två ledamöter. 

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet 
under tiden till nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2014") och överlåtelse av egna aktier i 
anledning av Prestationsaktieprogram 2014. 

Årsstämman fattade beslut om att öka antalet aktier i AB Fagerhult (”Bolaget”) genom att varje aktie 
delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1) i syfte att åstadkomma en ökad handel i aktien. Avstämningsdag vid 
Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 27:e maj 2014. Efter 
genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier i Bolaget öka från 12 850 000 till 38 550 000, 
varav samtliga skall ha samma rätt.  
 
 
Habo den 24 april 2014 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
 
Johan Hjertonsson     
CEO  
tel: +46 36 10 87 06  
mobile: +46 70 229 77 93  
e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se 
 
Håkan Gabrielsson  
CFO  
tel: +46 36 10 85 63  
mobile: +46 70 844 09 18 
e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se  
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