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Valberedning; Lindab International AB (publ)
Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i 
samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning. I denna ingår:

Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring
Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

Göran Espelund har utsetts till valberedningens ordförande. 
I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt 
ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende bl. a:

val av ordförande för stämman
val av styrelse och styrelseordförande
arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
sammansättning av valberedning inför årsstämma 2021

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till  valberedningen@lindab.com
eller brev till “Lindabs Valberedning, Ola Ranstam, Lindab International AB, 269 82 Båstad”. 
Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2019 offentliggöra datum för årsstämma 2020. 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens 
ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som 
beräknas ske i slutet av mars månad 2020.

Lindab International AB (publ) 
Stockholm 18 oktober 2019

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Nilsson, Styrelseordförande Lindab International AB, tel. 
0734-19 63 31 alt. Ola Ranstam, Chefsjurist (Interim) Lindab AB tel. 0701-49 78 10

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande 
och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och 
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. 
Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 
procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS 
(Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
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