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Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden i 
Lindab
Med anledning av rådande osäkerhet i samhället på grund av covid-19 föreslår valberedningen i 
Lindab att styrelse- och utskottsarvoden hålls oförändrade. Tidigare förslag om höjda arvoden dras 
därmed tillbaka.

Förslaget innebär att styrelsearvoden förblir på samma nivå som föregående år vilket innebär följande:

Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 856 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda 
styrelseledamöterna skall utgå med 391 250 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall 
uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 256 000 
kronor.

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 102 000 kronor och med 51 000 kronor till envar av 
revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 61 000 
kronor och med 31 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och 
ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 296 000 kronor.

__________________

För ytterligare information, kontakta:

Göran Espelund
Valberedningens ordförande
Tfn: 08 5622 5200

Catharina Paulcén
Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: 0701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande 
och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och 
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 872 MSEK år 2019 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 200 anställda. 
Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 
procent av försäljningen. Under 2019 stod Norden för 43 procent, Västeuropa för 35 procent, CEE/CIS 
(Central- och Östeuropa) för 21 procent och Övriga marknader för 1 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
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