Västerås 2016-04-22

AQ Group AB (publ)
Kommuniké från Årsstämman den 21 april 2016
-

-

Leif Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman.
Vid stämman var 12 009 782 aktier (66,6 %) av totalt 18 034 058 representerade.
Årsredovisning koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31 framlades.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en
utdelning med 2,25 kronor per aktie.
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.
Stämman beslutade om fast styrelsearvode om 120 000 kronor för varje ledamot och
300 000 kronor till styrelsens ordförande totalt 780 000 kr.
Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Per-Olof Andersson ordförande
Ulf Gundemark ledamot
Gunilla Spongh ledamot
Patrik Nolåker ledamot och
Hidayet Tercan ledamot
Till valberedning valdes: P-O Andersson, Claes Mellgren och Björn Henriksson (Nordea Fonder)
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill årsstämman för räkenskapsåret
2016, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av högst 2 000 000 st nya aktier genom apport.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q2 2016
Delårsrapport Q3

21 juli
20 oktober

kl. 08.30
kl. 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller Ordförande P-O Andersson 070-526 90 77

www.aqg.se
Kort om AQ
AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på AktieTorget.
Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.
AQ har ca 4 600 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Italien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Thailand och Ungern.
År 2015 hade AQ en omsättning på ca 3 miljarder SEK.
AQ har högsta kreditvärdighet AAA.
www.aqg.se

