
Pressmeddelande
18 maj 2022 16:20:00 CEST

Impact Coatings AB (publ)
Westmansgatan 29G, SE-582 16 Linköping

Tel: +46 13 35 99 50 • www.impactcoatings.com
1(2)

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) 
årsstämma
Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First 
North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det 
totala röstetalet.

Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid årsstämman finns tillgänglig 
på bolagets webbplats .www.impactcoatings.com

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2021.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun, Göran Malm och Per Wassén, samt 
att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.

Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK 
ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan 
Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med 
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com
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mailto:mark@accendofund.com


Pressmeddelande
18 maj 2022 16:20:00 CEST

Impact Coatings AB (publ)
Westmansgatan 29G, SE-582 16 Linköping

Tel: +46 13 35 99 50 • www.impactcoatings.com
2(2)

Om Impact Coatings

Impact Coatings erbjuder kundcentriska 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, som nås via  eller +46 (0)8 121 576 90.certifiedadviser@redeye.se
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