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PRESSMEDDELANDE
Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2014
Industrivärdens årsstämma hölls den 6 maj 2014 på Grand Hotel i Stockholm varvid bland annat nedanstående
beslut fattades.


Stämman fastställde utdelningen till 5,50 (5,00) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till den 9 maj. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 14 maj.



Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Boel Flodgren, Stuart Graham, Fredrik
Lundberg, Sverker Martin-Löf och Anders Nyrén. Annika Lundius och Nina Linander valdes till nya
styrelseledamöter. Annika Lundius (född 1951) är jur.kand. Annika Lundius är vVD i Svenskt Näringsliv
och har tidigare varit bl.a. rättschef och finansråd i Finansdepartementet och VD i Försäkringsförbundet
och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation. Hon är styrelseledamot i SSAB och AMF Pension.
Nina Linander (född 1959) är civilekonom och MBA. Nina Linander grundade och var fram till 2012
partner i rekryteringskonsulten Stanton Chase International. Dessförinnan har hon haft olika ledande
befattningar inom Vattenfall och Electrolux. Hon är styrelseledamot i TeliaSonera, Skanska, Awapatent,
Specialfastigheter Sverige och Castellum. Till styrelseordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.



Stämman beslöt att välja PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.



Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 30
anställda inom Industrivärden-koncernen. Programmet omfattar högst 150.000 C-aktier i Industrivärden.
Aktiesparprogrammet utgör formen för långsiktig rörlig lön och motsvarar i sin konstruktion de program
som antogs av årsstämman 2012 och 2013. Programmet är en del av en marknadsmässig
totalersättning där den anställde erhåller s k matchningsaktier efter tre år förutsatt att man investerat en
viss del av sin fasta lön i aktier samt att man är fortsatt anställd vid tillfället för matchningen.
Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom
ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde.



Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson avslogs av årsstämman.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se
under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.
Stockholm den 6 maj 2014
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