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Atlas Copcos bolagsstämma 2004 
Stockholm den 27 april 2004—Idag höll Atlas Copco sin ordinarie bolagsstämma i 

Stockholm under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande. 

 

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen 

godkändes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2003. 

 

Den förslagna utdelningen på SEK 7.50 per aktie fastställdes. Den 30 april 2004 godkändes som 

avstämningsdag. Utdelningen beräknas sändas från Värdepapperscentralen VPC AB den 5 maj 

2004. 

 

Stämman omvalde följande medlemmar till styrelsen: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar 

Brock, Staffan Bohman, Kurt Hellström, Thomas Leysen, Ulla Litzén och Anders Ullberg. Till 

ny styrelseledamot valdes Grace Reksten Skaugen. 

 

Bolaget revisor, KPMG, är utsedd intill den ordinarie stämman 2006. 

 

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om tillämpning under 2004 av Programmet 2000-2005 för 

personaloptioner/syntetiska personaloptioner. 

   

Förslagen att förvandla samtliga aktier till stamaktier och, alternativt, rätt att omvandla B-aktier 

till A-aktier avslogs.   

 

Stämman fastställde nomineringsprocessen för val av styrelsemedlemmar så att fyra av de största 

aktieägarna under årets tredje kvartal utser var sin representant. Under styrelseordförandens 

ledning  utarbetar de ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för 

beslut. Namnen på ägarrepresentanterna kommer att offentliggöras så snart de utsetts. 

 

VD och koncernchefen Gunnar Brocks anförande på stämman kommer att publiceras i sin helhet 

på Gruppens hemsida: www.atlascopco-group.com > Investerare 

 
Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning 

till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 
000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, 
entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och 
maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger ett antal framgångsrika varumärken såsom Atlas Copco, RSC, 

Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Se även www.atlascopco-group.com. 

 


