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Kommuniké från
Årsstämman den 8 maj 2019
Inission AB (publ) höll sin Årsstämma onsdagen den
8 maj 2019, kl. 18:30. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.
Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid
stämman var 75% av aktierna närvarande motsvarande
78% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och
moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2018 till
31 december 2018 föredrogs jämte revisionsberättelsen.
Beslut på Stämman

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningför koncernen och moderbolaget. I enlighet med
styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående
vinstmedel, 59 731 333 SEK, skulle disponeras så att:
-		 Till aktieägarna utdelas 1,5 SEK per aktie
				 (7 343 497,50 SEK)
-		 I ny räkning överförs 52 387 835,50 SEK

• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
• Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att
ordföranden erhåller 100 000 SEK, Hans Linnarsson
erhåller 80 000 SEK medan övriga styrelseledamöter
60 000 SEK.
• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande
funktionärer; omval av Karin Skoglund, Lars Atterfors,
Mattias Hultheimer, Olle Hulteberg, Fredrik Berghel
och Hans Linnarsson.
• Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande
årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin
Johansson som huvudansvarig revisor.

Hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan, Karlstad.
8 maj 2019, kl. 19:45

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den
10:e maj 2019. Utdelningen bedöms utbetalas omkring
den 15 maj 2019.
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