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Valberedning utsedd inför engcons årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför engcon AB:s årsstämma 2023 har nu utsetts 
baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022.

Vid årsstämman 2022 antogs instruktioner för valberedningens sammansättning och 
uppdrag. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största 
aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Ledamöter i engcons valberedning är:

Monica Engström, Monen Holding AB
Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Annika Bäremo, styrelseordförande i engcon AB

Valberedningen representerar cirka 25 procent av det totala röstetalet i engcon AB 
enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2022.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman 2023 avseende 
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas 
ersättning, revisor, arvode till revisor, samt eventuella förändringar av nuvarande 
instruktion till valberedningen.

engcons årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023 i Strömsund.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-
post till . För att valberedningen ska kunna behandla valberedning@engcon.se
inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 31 
december 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman för 2023 
samt på bolagets webbplats .www.engcongroup.com

För mer information, vänligen kontakta:
Anne Vågström, Head of Communications & Investor Relations
anne.vagstrom@engcon.se
+46 76 126 40 84

engcon är den ledande globala leverantören av tiltrotatorer och tillhörande redskap 
som ökar grävmaskiners effektivitet, flexibilitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet. 
Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar engcons drygt 400 
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medarbetare framgång för sina kunder. engcon grundades 1990, med huvudkontor i 
Strömsund, Sverige och möter marknaden via 13 lokala säljbolag och ett etablerat 
nätverk av återförsäljare runt om i världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,5 
miljarder SEK under 2021. engcons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.engcongroup.com
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