Diös har idag den 13 april 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes
årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Årsstämma fattade följande beslut:
•

att fastställa utdelningen för år 2020 till 3,30 kr per aktie, uppdelad på två utdelningstillfällen med
1,65 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för
erhållande av utdelning beslutades vara den 15 april 2021 och 1 november 2021. Utdelning är
beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 20 april 2021 och den 4 november 2021,

•

att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman,
Eva Nygren, Peter Strand och Tobias Lönnevall,

•

att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,

•

att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 205 000 kronor,

•

att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som
huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2022,

•

att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,

•

att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,

•

att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,

•

att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2022,

•

att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva
och överlåta egna aktier,

•

att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta
om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag, samt

•

att ändra bolagsordningen enligt styrelsen förslag.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under
följande länk: https://investors.dios.se/Sweden/bolagsstyrning/arsstamma/arsstmma/2021/arsstamma2021/default.aspx
Stämman har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se
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