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Pressmeddelande  
Stockholm den 14 april 2021 

 
 
Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)  
  
Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 14 april 2021  
Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enligt ett så kallat poströstningsförfarande  
i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. Aktieägare deltog i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg. 
 
Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet  
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen 
godkändes. Utdelningen fastställdes till 2,40 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med   
0,80 kronor per aktie med fredagen den 16 april 2021 som första avstämningsdag, dels 1,60 kronor per aktie 
med måndagen den 18 oktober 2021 som andra avstämningsdag. Utbetalningen av utdelningen beräknas 
ske onsdagen den 21 april 2021 respektive torsdagen den 21 oktober 2021. Styrelsen och verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  
  
Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode  
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av åtta  
ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Tom Johnstone, Katarina Martinson, Bertrand 
Neuschwander, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson, Christine Robins och Henric Andersson. Ingrid Bonde 
valdes till ny styrelseledamot att ersätta Ulla Litzén och Tom Johnstone valdes till styrelsens ordförande.  
  
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt  
6 615 000 kronor, varav 2 075 000 kronor till styrelsens ordförande och 600 000 kronor vardera till övriga 
stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller  
275 000 kronor och de två ledamöterna 175 000 kronor vardera. Ordföranden i People & Sustainability-
utskottet erhåller 145 000 kronor och de två ledamöterna 85 000 kronor vardera.  
  
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som revisionsbolag utse KPMG för 
perioden från årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorerna betalas efter  
godkänd räkning.  
  
Riktlinjer för ersättning, ersättningsrapport samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram  
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till koncernledningen. 
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt 
incitamentsprogram för 2021, LTI 2021. Årsstämman godkände även ersättningsrapporten. 
  
Aktieswap-avtal för att säkra förpliktelser i enlighet med beslutade incitamentsprogram  
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller flera aktieswap-avtal där tredje part i eget namn 
förvärvar Husqvarna B-aktier på villkor som överensstämmer med marknadspraxis. Syftet är att säkra 
bolagets förpliktelser med anledning av beslutade incitamentsprogram.  
 
Bemyndigande avseende nyemission  
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission mot apportegendom av totalt 
högst ca 57,6 miljoner B-aktier. Teckningskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för 
bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med egna aktier. 
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Beslut om ändring av bolagsordning  
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 13 § 13 
 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en 
bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna 
utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 
stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför 
en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska 
kunna utöva sin rösträtt per post före 
bolagsstämman. 
 
Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på 
de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att 
närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid stämman. 
 

 
 
 
Denna information lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 kl.13.00.  
 
För ytterligare information kontakta:  
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations,   
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com   
 
Husqvarna Group 
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. 
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa 
inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens 
produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah  
och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.  
Nettoomsättningen 2020 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 12 400 medarbetare i 40 länder. 
 


