
 

 

28 april 2021

Electrolux Professionals årsstämma hölls den 28 april, 2021. Med anledning av covid-19-

pandemin genomfördes årsstämman 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 

utomstående och aktieägare kunde utöva sin rösträtt endast per post före stämman. 

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen samt ansvarsfrihet 

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Beslutades att ingen 

utdelning ska lämnas och att årets vinst och från tidigare år balanserade vinstmedel ska överföras i ny 

räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Styrelse 

Kai Wärn, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, Carsten Voigtländer och 

Katharine Clark omvaldes som styrelseledamöter. Kai Wärn omvaldes även till styrelseordförande. 

Arvoden till styrelse 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens 

ordförande om 1 560 000 kronor och 520 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman 

utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional. Arvode för utskottsarbete 

till de ledamöter som utses av styrelsen beslutades enligt följande: 155 000 kronor till ordföranden i 

revisionsutskottet och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 105 000 

kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna 

i utskottet.  

Revisor och revisors arvode 

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022 

(omval) och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.  

Ersättningsrapport 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.  

 

https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/


 

 

 

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2021 

Förslaget till Electrolux Professionals prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2021 och 

säkringsåtgärder i anledning därav godkändes. 

Bolagsordning 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra för bolaget att genomföra 

bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom insamling av fullmakter samt för styrelsen att 

besluta om närvaro på bolagsstämman för den som inte är aktieägare. 

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner här. 
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