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Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma  
den 14 april 2004   
 

VD:s anförande 

I sitt anförande på stämman framförde VD Claes Warnander bl.a. 

- Från det senaste toppåret 1999 har dalgången i konjunkturcykeln varit utdragen 
 och varat i 3-årsperioden 2001-2003. Men fordonsmarknaden – särskilt tunga  
 fordon – visar nu tecken på ett cykliskt uppsving. 

- Haldex har ytterligare stärkt sina marknadspositioner genom ett antal viktiga, 
 nya affärer, bl.a.: skivbromsar till lastbilar; fyrhjulsdriftsystem till både existerande 
 och nya personbilstillverkare; bränslematarpumpar till dieselmotorer. 

- Haldex har en rad viktiga nya produktprojekt under utveckling, bl.a.: ABS/EBS- 
 system till lastbilar; nya skivbromskoncept till lastbilar; ny teknologi till diesel- 
 motorer för att klara kommande miljökrav. 

- Åtgärder för att förbättra kostnadsstrukturen pågår och följer planerna: utläggning  
 av maskinbearbetning från Heidelbergfabriken; nedläggning av Blackburnfabriken;  
 etablering av produktionsenhet i Ungern; flyttning av viss produktion från USA till  
 Mexiko. 

- Omsättning och resultat för 2003 påverkades negativt av dollarförsvagningen. Trots  
 en omsättningsminskning med 6 % till 6.036 MSEK ökade resultatet före skatt  
 med 7 % till 120 MSEK. Exklusive engångsposter, ökade resultatet före skatt med  
 16 % till 177 MSEK. 

- Verksamhetsåret 2004 kommer att visa början på en cyklisk uppgång inom  
 fordonsindustrin och bidra till att Haldex ökar försäljning, resultat och lönsamhet. 
 Med nuvarande dollarkurs kommer omsättning och resultat att påverkas negativt 
 uttryckt i svenska kronor jämfört med 2003. Koncernens omsättning bedöms därför  
 visa en moderat ökning, medan resultat och lönsamhet bör visa en mer påtaglig  
 förbättring. 
 
Utdelning 

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om SEK 1:75 per aktie. 
Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 19 april 2004. 
 
Styrelse 

Stämman omvalde ledamöterna Arne Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt Stillström, Caroline 
Sundewall, Claes Warnander och Cecilia Vieweg. Ordföranden Lars V Kylberg och leda- 
moten Leif Rogersson hade undanbett sig omval. Som nya styrelseledamöter valde stämman  
Sune Karlsson och Lars Westerberg. 
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Förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att 
under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och avyttra aktier i bolaget. 
 
Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna 
aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av 
bolagets egna aktier får göras för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. 
 
Konstituerande styrelsemöte 

På det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman utsåg styrelsen Sune Karlsson till  
ordförande. 
 
Styrelsen beslutade att eventuellt utnyttja mandatet om återköp av egna aktier. 
 
Stockholm den 14 april 2004 
HALDEX AB 
Styrelsen 
 
 
 
 


