Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006 i
anledning av nyvald styrelseledamot
Detta dokument är ett tillägg till det tidigare publicerade prospektet ”AB Electrolux utdelning av
aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006”. Före detta tillägg har även ett tidigare
tillägg daterat den 22 maj 2006 publicerats, ”Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s
börsnotering 2006”. Sedan prospektet och det tidigare tillägget till prospektet publicerats har
Robert F. Connolly utsetts till ledamot av styrelsen i Husqvarna AB, utöver de tidigare utsedda
ledamöterna Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone,
Anders Moberg, Gun Nilsson och Peder Ramel. Lars Westerberg har utsetts till ordförande.
Komplettering av information på s. 47-48 i det tidigare publicerade prospektet:
Robert F. Connolly
Född 1943, B.A.
Nationalitet: amerikansk
Styrelseledamot, invald 2006.
Övriga uppdrag/befattningar: Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i handelsbolag de senaste fem åren: Tidigare befattningar: Befattningar inom försäljning och marknadsföring samt vice VD,
Montgomery Ward & Company Inc. 1987-1989 och 1994-1995. Befattningar inom försäljning och
marknadsföring, Wal-Mart Stores Inc. 1989-1993 och 1996-2006, varav vice VD och
Försäljningschef 1998-2001, vice VD och Marknadschef 2001-2006.
Innehav i Electrolux: 0 aktier.
Komplettering till ”Övriga upplysningar avseende styrelsen och koncernledningen” på s. 52-53 i
det tidigare publicerade prospektet:
Robert F. Connollys kontorsadress är densamma som för övriga styrelsen, dvs. Husqvarna AB, S:t
Göransgatan 143, 105 45 Stockholm. Extra bolagsstämma i Husqvarna fattade den 29 maj 2006
beslut om att välja Robert F. Connolly till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2007
samt att hans ersättning för denna period skall uppgå till 437 500 kr.
Robert F. Connolly har bedömts uppfylla Stockholmsbörsens krav på oberoende gentemot
Husqvarna och Husqvarnas ledning respektive Husqvarnas större ägare. Robert F. Connolly ingår
inte i koncernledningen. Vad gäller övrig information som anges under ”Övriga upplysningar
avseende styrelsen och koncernledningen” så kvarstår denna oförändrad efter Robert F. Connollys
inträde i styrelsen.
Stockholm den 31 maj 2006
Husqvarna AB
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