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Om Hoist Finance 

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett 

brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda 

konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. 

Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB 

(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat 

kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  

konton. 

 

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma 
den 29 april 2016 

Fastställande av balans- och resultaträkning 
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 
verksamhetsåret 2015. 
 
Utdelning 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 
0,75 kronor per aktie, totalt 59 000 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen 
fastställdes tisdagen den 3 maj 2016. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear 
Sweden AB måndagen den 9 maj 2016. 
 
Styrelse 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 
 
Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Annika Poutiainen, Gunilla 
Wikman, Jörgen Olsson och Costas Thoupos omvaldes. Magnus Uggla nyvaldes. 
 
Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. 
 
Revisor 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill 
slutet av årsstämman 2017 omvälja KPMG AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad 
revisor Anders Bäckström. 
 
Styrelsearvode 
Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag, 
1 350 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 150 000 
kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna 
i risk- och revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 
kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i 
investeringsutskottet och 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet.  
 
Valberedning 
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende instruktioner för valberedning. 
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.  
 
För vidare information vänligen kontakta: 
Michel Jonson, Group Head of IR 
Telefon: +46 (0)8 555 177 19 


