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Pressmeddelande, Malmö, 23 oktober 2020 

HEXPOL föreslår utdelning för 2019 
 

Styrelsen för HEXPOL AB beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget om utdelning för räkenskapsåret 2019. Detta 

som ett led i den stora osäkerhet som rådde kring Covid-19. Samtidigt uppgavs att styrelsens ambition var att kalla till 

extra bolagsstämma under hösten och fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 SEK per aktie.   

 

Konsekvenserna av Covid-19-pandemin kan nu bättre överblickas och styrelsen har bedömt att det, tack vare koncernens 

starka prestation och likviditet, finns förutsättningar för ett återinförande av utdelningen enligt det ursprungliga 

förslaget. Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma den 20 november 2020 för att besluta om ett förslag 

till utdelning om 2,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019.  

 

I samband med fastställd utdelning kommer HEXPOL att återbetala det permitteringsstöd som erhållits i Sverige 

relaterat till Covid-19-pandemin.  

 

Mer information om den extra bolagsstämman och det fullständiga förslaget till utdelning lämnas inom kort i en separat 

kallelse till stämman.  

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Peter Rosén 

Tf VD och CFO 

peter.rosen@hexpol.com 

+46 (0) 73 656 49 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), 

packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). 

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, 

transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av 

plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered 

Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton 

länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. 

 
Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 
oktober 2020 kl. 12:00. 
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