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BE Groups årsstämma 2017
BE Groups årsstämma 2017 avhölls idag, torsdagen den 27 april, på bolagets
huvudkontor i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även omvaldes som ordförande
för styrelsen, Charlotte Hansson, Esa Niemi, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund och
Jörgen Zahlin. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.
Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om
1 470 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor
vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att
ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till
ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen
ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.
Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av
stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om
sammanlagt 267 090 838 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att ingen
utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som överensstämmer med de riktlinjer som beslutades av
årsstämman 2016. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning
maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning
från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett
belopp motsvarande 12 månaders fast lön.
Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com
Vid frågor, vänligen kontakta:
Daniel Fäldt, CFO
tel: +46 (0)705-603175

e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt
stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till
kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr.
BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret
ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.
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