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Kommuniké från årsstämma i ViaCon Group AB 
(publ)
ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma den 12 maj 2022. Nedan följer en 
sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats 
med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets 
medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 218 383 348 kronor inklusive årets 
förlust balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter och en (1) suppleant. Patrik 
Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener och Gunilla Spongh 
omvaldes som ordinarie ledamöter samt Helena Wennerström till styrelsesuppleant. Patrik 
Nolåker omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som 
huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor, 
varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker, 350 000 kronor ska utgå 
till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh respektive Krzysztof Andrulewicz. Arvode 
utgår inte till anställd i FSN Capital eller ViaCon.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, .www.viacongroup.com

http://www.viacongroup.com.
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För ytterligare information kontakta

Helena Wennerström, CFO
E-mail: helena.wennerstrom@viacongroup.com
Tel: +46 (0) 705 69 96 25 

Om oss

ViaCon constructs connections. Consciously.

ViaCon grundades 1986 i Sverige och Norge och är en marknadsledande europeisk leverantör av 
hållbara lösningar med korrugerat stål för väg- och vattenbyggnad, med omfattande kännedom 
om lokala marknader och lokal tillverkning, med närvaro i 20 länder och ~800 anställda.
Genom att kombinera tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken lyckas ViaCon 
vara marknadsledande på områdena broar och kulvertar, geotekniska lösningar och 
dagvattenmagasin, som utgör företagets tre affärsenheter.
ViaCon erbjuder sina kunder distinkta toppmoderna, hållbara och verksamhetskritiska 
infrastrukturlösningar utformade för att möta utmaningarna i en föränderlig värld.

ViaCon ägs av fonder förvaltade av FSN Capital Partners, ledande rådgivare inom private equity i 
norra Europa.
 ViaCon Group AB (publ), Björklundabacken 3, 436 57 Hovås, Sweden.
Organisationsnummer: 559228-2437
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