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Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen 
den 23 juni 2021 

Studsvik AB (publ) höll årsstämma onsdagen 23 juni 2021, varvid följande beslut 
fattades. 
 
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Vidare beslutade stämman att utdelning om 1 krona per aktie lämnas för verksamhets-
året 2020 och att måndagen den 28 juni 2021 ska vara avstämningsdag för vinst-
utdelningen samt att de därefter resterande till årsstämmans förfogande stående 
vinstmedel ska balanseras i ny räkning. 
 
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören 
ansvarsfrihet. 
 
Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och  
Anders Ullberg samt till ny ledamot valdes Erik Strömqvist. 
 
Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg. 
 
Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till 
ordföranden samt 225 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver 
beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, 
dvs 150 000 kronor till ordföranden i utskottet och 75 000 kronor till vardera av 
utskottets två ledamöter. Något arvode utgår inte för arbetet i ersättningsutskottet. 
 
Till revisor valdes KPMG AB. 
 
Till ny valberedning valde stämman Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson 
(representant för familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) 
samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande). 
 
Årsstämman antog styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare som antogs av årsstämman den 23 juni 2020 ska fortsätta gälla och 
godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § 
aktiebolagslagen. 
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Protokoll från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att tillgänglig-
göras på bolagets webbplats senast den 7 juli 2021.  
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