
PRESSMEDDELANDE
13 oktober 2022 10:35:00 CEST

ResursHolding 1/2

Kommuniké från Resurs Holdings 
extra bolagsstämma 2022
Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. 
Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som 
styrelsen och valberedningen lagt fram.

Stämman beslutade om en utdelning om 0,92 kronor per aktie 
(sammanlagt 184 000 000 kronor) och att avstämningsdag för 
utdelningen ska vara måndagen den 17 oktober 2022. Utbetalningen 
beräknas betalas ut till aktieägarna torsdagen den 20 oktober 2022.

Vidare beslutade stämman om val av Pia-Lena Olofsson som ny 
styrelseledamot och att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Detta 
innebär att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma består av 
Martin Bengtsson, styrelsens ordförande, Fredrik Carlsson, Lars 
Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, 
Susanne Ehnbåge, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till stämman 
beslutades att Pia-Lena Olofsson väljs till ledamot i Corporate 
Governance Committee i stället för Magnus Fredin, som avböjde omval.

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, 
+46 73 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 
54 19

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan 
starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i 
Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs 
vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs 
erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som 
utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en 
bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. 
Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 uppgick antalet 
anställda till 627 personer och låneboken till 34,6 miljarder SEK. Resurs 
Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.
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