Halmstad 2017-11-28
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOMEMAID AB (PUBL)
HomeMaid AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 klockan
13:15 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm. Inregistreringen börjar klockan
13:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels

vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 15 december 2017,

dels

anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast kl. 12:00 måndagen den 18
december 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till info@homemaid.se,
eller per post till HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad. Vid anmälan
vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 december 2017. Sådan registrering
kan vara tillfällig.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom
ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på
bolagets webbplats, www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock
längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.

Öppnande av stämman

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Godkännande av dagordning

5.

Val av en eller två protokolljusterare

6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.

Beslut om utdelning av aktier i Veteranpoolen AB

8.

Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om utdelning av aktierna i Veteranpoolen AB (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det
helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB varvid aktieägarna för varje aktie av serie A i bolaget
erhåller en aktie av serie A i Veteranpoolen AB och för varje aktie av serie B i bolaget erhåller
en aktie av serie B i Veteranpoolen. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Veteranpoolen
AB innebär förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 40 613 000 kronor, motsvarande ca
2,23 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för utdelningen.
Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s.k. Lex ASEA.
HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens och revisors yttranden och övriga handlingar som ska
finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före stämman att finnas
tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.homemaid.se och skickas genast och
utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den
verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB
Eva-Karin Dahl, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se
Mats Claesson, Styrelseordförande
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se
Kort om HomeMaid
Företaget grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom
hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid har idag 19 kontor i Sverige med
mer än 900 medarbetare. För mer information hänvisas till www.homemaid.se.

Denna information är sådan information som HomeMaid är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

