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Kommuniké från ordinarie bolagsstämma
Oyj Ahola Transport Abp:s första ordinarie bolagsstämma som noterat och publikt företag hölls 8
april i Karleby. Vid tillställningen gav styrelseordförande Martti Vähäkangas en översikt från
verksamhetsåret 2015. Resultat och bokslut presenterades av VD Hans Ahola. I VD-anförandet
informerade Hans även om att förnyandet av bolagets brand framskrider och en lansering av förnyat
brand kommer att ske efter sommaren. Matti Sundberg fungerade som ordförande på
bolagsstämman.
Bolagsstämmans beslut
Vid bolagsstämman 2016 fastställdes bokslutet med årsredovisningen för 2015. Styrelseledamöterna
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Utdelningen fastställdes till 0,0144 euro per aktie för A-aktien och 0,10 euro per aktie för B-aktierna.
Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 12.4.2016 är
antecknad i bolagets aktieförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas
25.4.2016
Bolagsstämman beslöt betala 15 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens ordförande och
utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda styrelsemedlemmar fastställdes till
7500 euro per år.
Antal styrelsemedlemmar fastställdes till fem (5) som tidigare. Styrelsen återvaldes i sin helhet enligt
nomineringskommitténs förslag enligt följande: Martti Vähäkangas (ordförande), Anette Björkman,
Nils Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.
Till revisor valdes revisionssamfundet Ernst & Young Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Kjell
Berts. Till nomineringskommittén valdes Lars Ahola, Nils Ahola, Rickard Snellman och Matti Sundberg
(ny).
På bolagsstämman var 18 Aktieägare närvarande som representerade 92,06 % av rösterna. Samtliga
beslut fattades enhetligt och i enlighet med styrelsens förslag. Protokollet finns till påseende på
bolagets hemsida senast från och med 22.4.2016.
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