Pressmeddelande
Sölvesborg den 26:e maj 2019

Kommuniké från Sölvesborg-Mjällby Sparbanksstämma 2019
Sölvesborg-Mjällby Sparbank höll den 24:e maj stämma för verksamhetsåret 2018.
Nedan följer ett utdrag av det som behandlades under Sparbanksstämman.
Ekonomiskt sammandrag 2018 i korta drag


Rörelseresultatet uppgick till 42,7 mkr (47,2 mkr)



Räntenettot minskade till 49,6 mkr (52,0 mkr)



Provisionsintäkter ökade till 29,1 mkr (27,5 mkr)



Totala intäkter ökade till 102 mkr (101 mkr)



Affärsvolymen minskade med 3,8 % och uppgick till 8 830,5 mkr (9 180,2 mkr)



Soliditeten ökade till 21,4 % (20,5%)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser 2017)
Sparbanksstämman fastställde den i förvaltningsberättelsen upptagna balans- och
resultaträkning samt styrelsens framlagda förslag till disposition av årets vinst.
Sparbanksstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Val och avtackning av huvudmän
För tiden fram till Sparbankstämman 2023 valdes följande huvudmän av Sparbanksstämman:
Marie Karlsson, omval
Linda Löfberg, omval
Anders Nilsson, omval
Johan Rosenlund, omval
Mats Svensson, nyval
Mikaela Rosenlund, nyval
Följande huvudmän avgick och avtackades:
Dennis Andersson

Gullvi Nilsson

Pia Andersson

Tobias Nilsson- Lindqvist

Jesper Bengtsson

Patrik Rosengren

Tobias Björklund

Hans Karlsson

Hillevi Colliander

Nihada Kilim

Petra Jeppsson

Annika Molldén

Val av ledamöter till styrelsen
Valberedningen föreslog och motiverade omval av Thomas Andersson-Borstam och Niclas
Nilsson fram till Sparbanksstämman 2022. Efter valberedningens föredragning beslutade
Sparbanksstämman om sluten votering. Utfallet i voteringen visade på en tydlig och klar
majoritet för Thomas Andersson-Borstam och Niclas Nilsson. Sparbanksstämman beslutade
därefter att välja Thomas Andersson-Borstam och Niclas Nilsson till ordinarie ledamöter till
Sparbanksstämman 2022.
Efter Sparbankstämman konstituerade sig styrelsen där följande beslutades:
Thomas Andersson-Borstam valdes till ordförande fram till Sparbanksstämman 2020
Johan Ohlsson valdes till vice ordförande fram till Sparbanksstämman 2020
Val av valberedning
Sparbankstämman beslutade att följande personer skall utgöra valberedning fram till
Sparbanksstämman 2020,
Maria Knutsson (sammankallande)
Mikaela Rosenlund
Peter Jeppsson
Jörgen Olsson
Mats Svensson
Avslutningsvis


Helene Björklund tackade för att hon fått förtroendet att leda årets stämma.



Stefan Ohlson tackar avgående huvudmän.



Thomas Andersson Borstam tackade slutligen valberedningen för deras arbete under året
samt inbjöd därefter till middag på Hälleviks Havsbad.

För mer information kontakta gärna:
Thomas Andersson Borstam, Styrelseordförande, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 070-819 73 09.
Maria Knutsson, Valberedningens ordförande Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 070-555 60 93.
Kort om Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank har en affärsvolym över 9 miljarder kronor, ca 30 anställda och två
kontor i Blekinge. Vi är en egen bank som äger en liten del av Swedbank – inte tvärtom. Vi har i
180 år verkat för ett bättre liv i vår närhet tillsammans med våra kunder. Det är det vi kallar för
att ha hjärtat i bygden och det vill vi fortsätta med i minst 180 år till.

