
ÅRSSTÄMMA 2016



1. Stämmans öppnande



2. Val av stämmans ordförande



3. Röstlängd



4. Dagordning



5. Justeringsmän och röstkontrollanter



6. Behörigen sammankallad



7. Styrelsen och dess utskott



Bolagsstyrning



8. Årsredovisning och revisionsberättelse, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 

Vd presenterar



Danny Feltmann, vd och koncernchef



• Året som gick

– Omvärlden

– Verksamheten

– Siffrorna

• KappAhl framåt



På KappAhl är vårt syfte att skapa en bättre 

vardag för kvinnan mitt i livet, och hennes familj, 

genom att erbjuda ett brett utbud av väldesignat 

och hållbart mode som ger en skön känsla.



1. Digital evolution

2. Köpbeteenden 

3. Konkurrens

4. Valutan

5. Våra marknader



Utvecklat kunderbjudandet

– Sortiment

– Kundmötet

– Kommunikation

– Hållbarhet









It is time that fashion makes you FEEL.
Tänk om vi alltid insåg hur vackra vi är.

Tänk om vi alltid kände oss självsäkra i våra kläder.

Och tänk om plaggen alltid lyfte fram våra bästa sidor.

Just därför designar vi inte för modeller på en catwalk, utan för dig.

Det är på tiden att mode ger dig styrka. Och det tänker vi kämpa för.





• Omsättning 4,7 (4,6) 

miljarder SEK, +3%

• Bruttomarginal 61,8 (60,1)%, 

+1,7 %-enheter 

• Rörelseresultatet 

350 (198) MSEK 

• Rörelsemarginal 

7,4 (4,3)%

Rörelse-

marginal

Försäljning

(MSEK)



• Fortsatta satsningar

– Varumärke och sortiment

– Det digitala kundmötet

– Butikskoncept och

nyförsäljning

– Inre effektivitet

• Hållbarhet



”Vår kund, kvinnan mitt i livet, har en central roll för oss eftersom hon tar 

många köpbeslut och även handlar till övriga familjemedlemmar. Vårt mål 

är att KappAhl ska vara förstahandsvalet för henne.”

Danny Feltmann, vd och koncernchef



9. Beslut om fastställande av 

resultat- och balansräkning samt 

koncernresultat- och koncernbalansräkning



10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets 

resultat enligt fastställd balansräkning



11. Beslut om ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och verkställande direktörerna



12. Antal styrelseledamöter, styrelse-

suppleanter och revisorer



13. Styrelse- och revisorsarvode



14. Val av styrelseledamöter



KappAhls styrelse 2016

Kicki Olivensjö Anders Bülow

Melinda Hedström Michael Bjerregaard 

Jensen
Marie MathiesenMarie-Louise 

Jansson Bring

Christian W. Jansson Pia RudengrenSusanne Holmberg



15. Val av revisor



16. Rutiner och instruktion för valberedningen



17. Ersättningspolicy



18. Övriga ärenden



19. Stämmans avslutande

www.kappahl.se


