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Pressmeddelande 

 
Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 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, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations,  LED 
Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. 
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Beslut vid extra bolagsstämma den 7 februari 2019  
 
Vid extra bolagsstämma i AB Fagerhult (publ) (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) den 7 februari 2019 
beslutades följande.  

Stämman fattade beslut om ändring av Fagerhults bolagsordning vad gäller Bolagets aktiekapital (§ 4 i 
bolagsordningen) samt vad gäller antal aktier i Bolaget (§ 5 i bolagsordningen). Besluten innebär att § 4 i 
bolagsordningen numera lyder ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextiofemmiljoner (65.000.000) 
kronor och högst tvåhundrasextiomiljoner (260.000.000) kronor” samt att § 5 i bolagsordningen numera 
lyder ”Bolaget skall ha lägst etthundrafemtonmiljoner (115.000.000) och högst 
fyrahundrasextiomiljoner (460.000.000) aktier”. 

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa 
årsstämma, besluta om nyemission av aktier i Fagerhult att utges som del av köpeskillingen för förvärvet 
av iGuzzini Illuminazione S.p.A. (”Apportemissionen”). Ägarna till iGuzzini Illuminazione S.p.A., Fimag 
S.p.A. och Tip-Pre lPO S.p.A., ska ensamma vara berättigade att teckna de nya aktierna i 
Apportemissionen genom tillskjutande av aktier i iGuzzini Illuminazione S.p.A. till Fagerhult.  

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa 
årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna 
med syfte att tillföra Fagerhult ca 2,2 miljarder kronor för att ersätta kreditfaciliteter som tagits av 
Fagerhult för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A.  

Denna information är sådan som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 11:35 CET. 

 

Habo den 7 februari 2019 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 
Bodil Sonesson    
CEO  
tel: +46 72223 7602 
e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se 
 
 
Michael Wood 
CFO 
tel: +46 73087 4647 
e-mail: michael.wood@fagerhult.se 
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