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Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) 

Årsstämma hölls den 25 april 2017 i Dalstorp och vid stämman var 66 procent av 
aktiekapitalet och rösterna representerade.  

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och  
1,00 kr i december 2017, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 
27 april och 15 december vilket innebär utbetalning beräknas ske 3 maj och 21 december 
2017. 

På årsstämman valdes Anders Wassberg till ny styrelseordförande och till ordinarie 
styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt och 
Anders Ilstam. Till nya styrelseledamöter valdes Anette Frumerie  och Ingrid Osmundsen.  

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.  

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande 
befattningshavare. 

Stämman beslutade vidare att införa ett nytt aktiesparprogram för de anställda.  
 
Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade 
nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.  

Dalstorp den 26 april 2017 

Styrelsen 

 
För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000. 
     

 

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela 

badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket 

SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, 

ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. 

SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.  

MACRO DESIGN AB är ett av nordens ledande duschföretag. Produktkonceptet omfatta sortimentet duschväggar, 

duschkabiner, möbler, badkar, blandare, wc och tillbehör. Alla duschar tillverkas i fabriken i Laholm och allt säljs under 

varumärket MACRO DESIGN. 

MACRO DESIGN har en stark position inom fackhandeln på svenska och norska marknaden.  


