Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland
Årsstämma den 31 maj 2017 i Visby
Årsstämman hölls den 31 maj 2017 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca
900 av bolagets aktieägare.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda
årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J.
Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson,
ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström Till styrelsens ordförande utsågs Urban
Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.
Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn
Magnus Thorling som huvudansvarig.
Utdelningen fastställdes till 6,40 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear
AB den 8 juni 2017.
VD, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att 2016 var ett bra år vilket dock i stor
utsträckning berodde på värdeförändring av oljepriskontrakt utan vilken resultatet hade varit en
väsentlig försämring jämfört med föregående år. Med miljardinvesteringar i nya fartyg måste
Destination Gotland bli ännu bättre och fortsätta mot målet att nå två miljoner passagerare under
den gällande avtalsperioden. Produkttank hade god intjäning under januari till augusti varefter
marknaden återigen försvagades. Hotellsidan har fortsatt utvecklats positivt med ökad beläggning
och Stockholms Reparationsvarv gjorde ännu ett bra år med ökad orderingång.
VD informerade mer ingående kring nybyggnation av fartyg för Gotlandstrafiken som han
benämnde ”Det viktigaste vi håller på med nu”. Det första fartyget sjösattes den 18 november
2016 och är helt och hållet anpassad för behoven i Gotlandstrafiken. Två övergripande faktorer
utvecklar Gotlandstrafiken för framtiden mer än något annat, dels kapacitetsökningen och dels
möjligheten att köra fartyget på flytande naturgas, vilket reducerar Co2 med 20 procent. Dessa är
de viktigaste faktorerna för en hållbar tillväxt på Gotland.
Sedan 1865 är vårt bolag den enskilt största investeraren i Gotlands framtid och så är det än idag.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland,
0498-20 00 00
Önskas bilder från Nybygget vid GSI-varvet, ring 0498-20 10 29.
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