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Valberedningen utsedd inför Impact Coatings 
årsstämma 2023
I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som 
representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad 
medlem.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i 
valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet.

Valberedningen består av:
   Kai Tavakka, ordförande, utsedd av Accendo Capital SICAV RAIF
   Syafiq Johari, utsedd av Hyundai Motor Company
   Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
   Mark Shay, styrelseordförande, adjungerad

Impact Coatings årsstämma kommer att äga rum i Linköping den 24 maj 2023. Valberedningens 
förslag publiceras i samband med kallelsen till årsstämman samt kommer att finnas tillgängliga på 
bolagets webbplats, www.impactcoatings.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till 
 senast den 1 februari 2023.investors@impactcoatings.com

För mer information kontakta:

Peter Högfeldt, Director IR & Partner Development
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.com

Om Impact Coatings

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla 
beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda 
beläggningslösningar för specialiserade applikationer.
 
Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att 
applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och 
hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ 
och beläggningsmaterial under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är 
flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.
 
Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets 
Certified Adviser är Redeye AB.
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