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Årsstämman valde utökad styrelse
VA Automotive hade igår sin första årsstämma som publikt bolag.
Vid stämman bifölls de olika förslagen till beslut i enlighet med
utsända underlag. Vid årsstämman beslutades följande:
•

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

•

att till förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte
skulle lämnas

•

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

•

att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter

•

att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 45 000 kronor per ledamot till 		
ledamöter som inte är anställda i bolaget

•

att genom omval utse Lars Thunberg och Harriet Lidh till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma och att genom nyval utse Henrik Perman, Hans Granqvist och Bitte Müller-Hansen till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Thunberg omvaldes till styrelseordförande

•

arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget
godkänd räkning

•

att godkänna förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

•

att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
avseende nyemission av aktier

Hässleholm 22 maj 2015,
Lars Thunberg

För mer information, kontakta:

Lars Thunberg
Styrelseordförande i VA Automotive
lars.thunberg@va-automotive.com
Tel: 0701-43 30 40

Kort om VA Automotive
VA Automotive bedriver verksamhet inom tre affärsområden; verktygsteknik, automation
och komponenter. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.
VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda
affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas
av bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna.
På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt.
Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade bilbarnstolar,
airbaghus, pedalsystem, pressformade komponenter, chassikomponenter med mera. Vidare
tillverkar bolaget medelstora till stora verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion
av högkvalitativa komponenter.
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VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs genom bolagets kollektiva
kompetens och resurser inom koncernen som helhet. Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom
områdena för verktygsteknik, automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna
i form av bland annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets interna
organisation. På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås. Att begränsa kundernas
kostnader är av största vikt för VA Automotive.
Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle
Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel,
Mazda, Electrolux och Ikea.
VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.
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