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Gränges valberedning har utsetts
Valberedningen inför Gränges årsstämma 2022 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre 
största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2021 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Handelsbanken Fonder, 
vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2022 har därmed 
fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson 
(Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, 
styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens 
sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med 
tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2022.

Gränges årsstämma 2022 kommer att äga rum torsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter 
(Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist, Gränges

, tel: +46 8 459 59 00niclas.nelson@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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