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Kommuniké från årsstämma i IA Industriarmatur Group AB 20 juni 2016  
 
 
Måndagen den 20 juni hölls årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ). 
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med 
erforderlig majoritet. 
 
Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning  
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt 
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.  
 
Resultatdisposition och ansvarsfrihet  
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 
årsredovisningen. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den 
verkställande direktören.  
 
Styrelse och revisor  
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp (44 300 kr) till 
styrelseledamot som ej arbetar i bolaget eller är huvudägare. Vidare fastställdes att styrelsen 
skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma omvaldes Johan Rask, Stefan Jacobsson, Fredrik Östbye och Jan-Eric 
Nilsson.  
Stämman beslutade att välja Frejs Revisorer AB till revisor samt att revisionsarvode skall utgå 
enligt löpande räkning.  
 
Beslut om valberedning 
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning enligt styrelsens förslag. 
 
Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission.  
 
Beslut om försäljning av dotterbolaget IOWA AB 
Stämman beslutade om att avyttra dotterbolaget IOWA AB. 
 
För ytterligare information kontakta:  
Jan-Eric Nilsson, VD  
Telefon: +46 31-80 95 69  
E-post: info@industriarmatur.se  
 
 
IA Industriarmatur Group är sedan snart 40 år tillbaka en välrenommerad leverantör av ventiler, manöverdon och 
miljöteknikprodukter tillsammans med tjänster till energi-, VVS- och industrikunder.  
En växande del av IA Industriarmatur Groups erbjudande år egna unika miljötekniklösningar baserade på s.k. 
molnteknik (M2M) främst till kunder inom energisektorn. 


