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Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma  
den 13 april 2005   
 

Utdelning 

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om SEK 3:00 per aktie. 
Som avstämningsdag fastställdes den 18 april 2005. 
 
Styrelse 

Stämman omvalde ledamöterna Arne Karlsson, Sune Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt 
Stillström, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Lars Westerberg. Claes Warnander,  
som avgår som VD den 1 juni 2005, frånträder styrelsen. Stämman utsåg Sune Karlsson  
till ordförande. 
 
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. 
 
VD:s anförande 

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

- Haldex marknadsförutsättningar förbättrades väsentligt under 2004, särskilt vad 
 gäller produkter till tunga fordon. På huvudmarknaderna i Nordamerika och  
 Europa ökade tillverkningen av tunga lastbilar och släpvagnar betydligt. 

- För de närmaste åren är marknadsförutsättningarna goda generellt sett för  
 Haldex till följd av: den cykliska uppgången inom tunga fordon och entreprenad- 
 maskiner; den snabbväxande nischen reglerbara fyrhjulsdriftsystem; den ökande  
 efterfrågan på modern fordonsteknik i Asien, Ryssland och Sydamerika; samt de  
 nya affärsmöjligheter som ges av stramare säkerhets- och miljöbestämmelser. 

- Under 2004 och i början av 2005 kunde Haldex annonsera en rad betydelsefulla  
 affärer, som under sina respektive kontraktsperioder summerar till ett värde av  
 ca 4,5 miljarder kronor. 

- Till följd av knapphet på världsmarknaden ökade priserna på vissa material  
 (stål, aluminium, gjutgods) kraftigt. priskonkurrensen inom fordonsindustrin 
 gjorde det svårt att vidareföra dessa kostnadsökningar till kunderna. Mot årets  
 slut ökade dock acceptansen för vissa prisökningar. Netto påverkades vinst- 
 marginalen negativt med ca 1 %-enhet av materialkostnadsökningarna. 
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- Under 2004 genomfördes en serie omstruktureringar som sammanlagt på årsbasis 
 har en positiv resultatpåverkan på 60-70 MSEK. 

- Koncernens resultat och lönsamhet förbättrades väsentligt, trots en betydande 
 negativ inverkan av högre materialkostnader och försvagad dollar. Koncernens 
 omsättning ökade med 12 % till 6,8 miljarder kronor och resultatet före skatt  
 ökade med 44 % till 256 MSEK. Inräknat strukturkostnadsreserveringen 2003 
 mer än fördubblades resultatet före skatt. Vinsten per aktie efter skatt ökade  
 2,5 gånger till SEK 8:16 (3:18). Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades  
 med nästan 5 %-enheter till 11,7 % (6,8). 

- Under 2005 förväntas en fortsatt tillväxt i produktionen av kommersiella fordon.  
 Ökningstakten blir dock inte så hög som under 2004. 

 Koncernens omsättning 2005 bedöms uppgå till något över 7 miljarder kronor. 
 Volymökningen, i kombination med effekter av gjorda omstruktureringar och  
 prisjusteringar kopplade till materialsprishöjningar, väntas leda till ett väsentligt 
 förbättrat resultat. 

- Efter 17 år vid Haldex-rodret önskade Claes Warnander sin efterträdare Joakim  
 Olsson välkommen till Haldex och lycka till med att föra Haldex upp på nya höjder. 
 
Konstituerande styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att eventuellt utnyttja mandatet om återköp av egna aktier. 
 
Stockholm den 14 april 2004 
HALDEX AB 
Styrelsen 
 
 
 


