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Om Resurs Holding  
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i 
Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 
etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en 
kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av 
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick 
antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på 
Nasdaq Stockholm. 
 

 

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2017 

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet 
med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, 

Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand 

och Marita Odélius Engström. Jan Samuelson omvaldes till ordförande för styrelsen. Den 

tidigare styrelseledamoten David Samuelson lämnade styrelsen i samband med årsstämman. 

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. 

Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Niklas Paulsson som huvudansvarig 

revisor. 

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016 och beslutade att en kontantutdelning om 

3,00 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016, med onsdag 3 maj 2017 

som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske måndagen den 8 maj 2017.  

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2016. 

Årsstämman beslutade även att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn, ordningen för 

valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jan 

Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson till ledamöter i Audit Committee med Jan 

Samuelson som utskottets ordförande. Corporate Governance Committee utgörs av Lars 

Nordstrand, Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström med Lars Nordstrand 

som utskottets ordförande och Renumeration Committee utgörs av Jan Samuelson, Fredrik 

Carlsson och Christian Frick med Jan Samuelson som utskottets ordförande. 

 
Mer information: 
Gunilla Wikman, IR manager Resurs Holding, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 63 81 25 
 
 


