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Garpco: Kommuniké från årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)
Idag, den 25 maj 2020, hölls årsstämma i Garpco Aktiebolag. Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultatdisposition
Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt dels att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning sker för verksamhetsåret
2019.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av
arvoden åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare beslutades att
styrelsearvode skall utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kr till övriga tre
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Stämman beslutade även att en revisionsbyrå skall utses samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd
räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisionsbolag
Stämman beslutade att Lars Andersson, Håkan Nelson, Ingrid Salén, Markus Strand och Harriet Lidh omväljs
som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att Ingrid Salén omväljs som styrelseordförande.
Stämman beslutade även att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbyrå till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret från denna årsstämma.
Härutöver beslutade stämman att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.
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Industriverktyg
I affärsområdet ingår företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom
sågklingor.
Industrikomponenter i polymera material
Inom affärsområdet finns företag som säljer och tillverkar produkter i polyuretan, såväl formgjuten polyuretan
och formsprutade detaljer som produkter med polyuretanbeläggning, samt säljer och tillverkar produkter i
gummi och silikon.

Interiör och design
Affärsområdet utgörs av företag som tillverkar och säljer produkter för inredning av offentlig miljö, såsom
ljuddämpande kontorsinredning, förvaringsmöbler och källsortering.

