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Kommuniké från Bolidens årsstämma den 5 maj 2015 

I samband med Bolidens årsstämma fick Bolidens aktieägare möjlighet att träffa 
medarbetare och besöka de nya anläggningarna vid den expanderade 
Garpenbergsgruvan. Genom investeringen på 3,9 miljarder kronor har Boliden skapat 
en av världens modernaste och mest produktiva gruvor.  

Utdelning och avstämningsdag 
Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie och att 
torsdagen den 7 maj 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas 
skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 12 maj 2015. 
 
Styrelse 
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Tom 
Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw och Anders Ullberg samt att nyval 
sker av Elisabeth Nilsson som styrelseledamot. Stämman beslutade också om omval av 
Anders Ullberg som styrelsens ordförande. 
 
Arvoden 
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 300 000 kronor till ordföranden och med  
480 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att oförändrat arvode utgår med 
150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av 
revisionsutskottets ledamöter; samt att oförändrat arvode utgår med 50 000 kronor till envar 
av ersättningsutskottets ledamöter. 
 
Valberedning 
Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), 
Ulrika Danielsson (Andra AP-fonden), Lars Erik Forsgårdh, Elisabet Jamal Bergström 
(Handelsbanken Fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande). 
 
Revisor 
Till ny revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma. 
 

 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Marcela Sylvander, Group Communication, tel: 0733-244551 
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