Pressmeddelande
Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2018
Byggmax årsstämma ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 i Stockholm. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens
samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2017 ska lämnas med 2,50
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 14 maj 2018.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 maj
2018.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av
styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Hannele Kemppainen,
Daniel Mühlbach, Ullrika Eliasson och Mikael Norman samt om nyval av Per
Strömberg som styrelseledamot. Anders Moberg omvaldes som styrelsens
ordförande.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till
styrelsen ska utgå med 2 490 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till
styrelsens ordförande och vardera 285 000 kronor till övriga ledamöter. Till det
nyinrättade revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode på 100 000 kronor och
till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i
huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse varsin
ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl.
15.
För ytterligare information kontakta:
Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se
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