PUNKT 7
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER
I VETERANPOOLEN AB

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. Utbokning av aktierna i Veteranpoolen AB
beräknas ske två bankdagar efter avstämningsdagen.
Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s.k. Lex ASEA.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och enligt 18 kap. 6 § samt revisorns yttranden över dessa
biläggs som Bilaga.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans
beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på
grund av andra formella krav.
____________
Halmstad i november 2017
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883
redogörelse och yttrande i enlighet med 18 kap. 4 §, 5 § samt 6 §
aktiebolagslagen

Till extra bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kkr):
Balanserat resultat enligt fastställd balansräkning per 2016-12-31
Utdelning beslutad på årsstämma 23 maj 2017
Summa kvarstående fastställt fritt eget kapital
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas aktier motsvarande ca 2,23 kr per aktie,
totalt
i ny räkning överförs:
Övrigt balanserat resultat

59 803
-19 153
40 650

40 613

37
40 650

Utdelningen kommer betalas snarast efter avstämningsdag

Med anledning av förslaget i HomeMaid AB (publ) (”Bolaget”) om utdelning av samtliga aktier i det
helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB (”Överlåtelsen”) får styrelsen för Bolaget avge följande
yttrande enligt 18 kap. 4 §, 5 § samt 6 § aktiebolagslagen.
I den senast fastställda årsredovisningen för Bolaget var de disponibla vinstmedlen 59 803 000 kr
varav 19 153 548 kr utdelats till Bolagets aktieägare. Kvarstående fastställda vinstmedel tillgängliga
för utdelning uppgår således till 40 649 452 kr. Styrelsen noterar att den föreslagna Överlåtelsen
minskar Bolagets egna kapital med 40 613 000 kr men att det efter Överlåtelsen finns full täckning för
Bolagets egna bundna kapital.
Bolagets ekonomiska ställning är god. För perioden januari till september 2017 genererade Bolaget ett
resultat före skatt på 7 885 kkr. Bolaget har därtill erhållit en aktieutdelning från dotterbolaget
Veteranpoolen AB på 2 900 kkr den 6 december 2017.
Beräknat utifrån bokslutet den 30 september 2017 uppgår soliditeten före Överlåtelsen till cirka 48
procent. Bolagets soliditet kommer efter Överlåtelsen att uppgå till cirka 12 procent. Bolagets soliditet
bedöms vara tillfredsställande i relation till den bransch Bolaget verkar inom och bolaget bedöms
kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Den föreslagna Överlåtelsen äventyrar därtill på
intet sätt fullföljandet av de investeringar som bedöms vara nödvändiga i Bolaget.
Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats
enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.
Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som anges ovan, att Överlåtelsen är försvarlig med hänsyn till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt
Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Sedan avlämnandet av årsredovisningen har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat:
•
•

•

Miljöprovsprogrammet för dotterbolaget Betjänten AB:s totalt tre anläggningar är avslutat med
inga efterföljande åtgärder.
HomeMaid förvärvade den 27 juni inkråmet VIP Service i Uppsala AB. Förvärvet genomfördes
som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tillträde skedde den 1 september.
Tilläggsköpeskillingen regleras under 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination av
interna medel och lån.
Den 6 december erhöll Bolaget vinstutdelning från dotterbolaget Veteranpoolen AB
om 2 900 kkr.

__________________
Halmstad den 6 december 2017
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen

----------------------------------Ingrid Nordlund

----------------------------------Patrik Torkelson

----------------------------------Eva-Karin Dahl

----------------------------------Fredrik Grevelius

----------------------------------Mats Claesson

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-05-02–
2017-12-06
Till bolagsstämman i HomeMaid AB (publ), org.nr 556543-8883
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-12-06.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det
finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till HomeMaid AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna
samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad
säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt
under perioden 2017-05-02–2017-12-06.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och
får inte användas för något annat ändamål.
Stockholm den 6 december 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning
Till bolagsstämman i HomeMaid AB (publ), org.nr 556543-8883
Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 6 december 2017.
Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och
för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram
redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till HomeMaid AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i
enlighet med styrelsens förslag.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och
får inte användas för något annat ändamål.
Stockholm den 6 december 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

