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Utdelningen per aktie höjs till 1:60 SEK
Dagens bolagsstämma har bl a godkänt följande punkter:
-

Utdelningen per aktie höjs från 1:45 till 1:60

-

Marianne Nilsson och Staffan Grefbäck invaldes i Nomineringskommittéen

-

Bemyndigande om indragning av 10 miljoner återköpta aktier

-

Förlängt mandat om återköp av upp till 10 procent av antalet utestående aktier

Vid dagens bolagsstämma i Swedish Match har, i enlighet med styrelsens förslag, beslut fattats om
utdelning per aktie till 1:60 SEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 30 april
2003. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Värdepapperscentralen (VPC) den 6 maj 2003.
Stämman har omvalt som ordinarie styrelseledamöter Bernt Magnusson (ordförande), Jan Blomberg,
Tuve Johannesson, Arne Jurbrant, Lennart Sundén (VD), Meg Tivéus och Klaus Unger.
Bolagsstämman godkände vidare nedsättning av bolagets aktiekapital med 24 MSEK genom indragning
av 10 miljoner aktier. Aktierna har tidigare återköpts av bolaget i enlighet med mandat från tidigare
bolagsstämmor.
Aktieägarna godkände också styrelsens förslag om bemyndigande att före nästa ordinarie
bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet (marknadspris).
Stämman beslöt att låta bolaget utställa 1 428 490 köpoptioner till ett sammanlagt värde av
12 MSEK, vilket motsvarar värdet av tilldelade optioner enligt bolagets optionsprogram för 2002.
Bolagsstämman har godkänt samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår
av tidigare publicerad kallelse till stämman.
_______

Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett
utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med
cigarrer och piptobak, tändstickor och engångtändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder.
Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2003 uppgår till 13,332 MSEK.
Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY).
_______
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