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Hanna Ernestam Wilkman 

VD och koncernchef 

Telefon: +46 (0)72 402 10 88  

E-post: hanna.e.wilkman@stille.se 

 

 
 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens 

äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används 

framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har 

en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.  

 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission 

AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 08.00. 

 

För mer information om Stille besök www.stille.se 

P R E S S M E D D E L A N D E

UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA OCH FÖRSLAG 

OM UTDELNING DRAS TILLBAKA MED 

ANLEDNING AV COVID-19 

Stille AB (publ) informerar om att styrelsen har beslutat sig för att skjuta upp 
årsstämman till den 27 maj 2020 samt dra tillbaka förslaget om utdelning på 
grund av det pågående COVID-19 utbrottet. 

Som en effekt av COVID-19 utbrottets intensifierade spridning och osäkerheten på marknaden, har styrelsen i Stille beslutat 

att skjuta på årsstämman och dra tillbaka förslaget gällande en utdelning om 1,70 kr per aktie.  

 

Vi analyserar utvecklingen noga på samtliga marknader vi är verksamma och utvärderar vilka följder pandemin kan ha på 

Stille. Genom att skjuta på Årsstämman får vi ytterligare tid till att utvärdera hur situationen utvecklas, och dess eventuella 

påverkan, säger Stilles styrelseordförande Göran Brorsson. 

 

I linje med osäkerheten kring pandemins långsiktiga effekter på bolaget har styrelsen i Stille även beslutat sig för att tillsvidare 

dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman gällande en utdelning om 1,70 kr per aktie. 

 

Bolaget har fortsatt en stark finansiell ställning och det finns inget som utesluter möjligheten till ett nytt utdelningsförslag 

senare under året när situationen kan överblickas bättre. Under rådande omständigheter dock, där osäkerheten på 

marknaden är stor gällande hur länge åtgärderna för att bromsa smittspridningen kvarstår och dess effekter på bolaget, 

anser vi i styrelsen att det ansvarsfulla är att dra tillbaka förslaget om utdelning, förklarar Stilles styrelseordförande. 

 

Stabilitet och lönsamhet är Stilles grundfundament, och vårt finansiella mål är och förblir att leverera en stabil och långsiktig 

avkastning till aktieägarna. Beslutet är taget med hänsyn till just detta, avslutar Göran Brorsson.  

 

Årsstämman 2020 kommer istället att hållas den 27 maj och kallelse till stämman kommer att skickas i enlighet med 

bolagsordningens bestämmelser. 

 

Torshälla den 1 april 2020. 
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