Information inför extra bolagsstämma i
HomeMaid AB (publ)
den 21 december 2017
Detta dokument kompletterar övrigt presenterat underlag avseende förslaget att dela ut alla
aktier i det helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB (publ) till aktieägarna i HomeMaid AB (publ)

Definitioner
• Med ”Bolaget” eller ”HomeMaid” avses HomeMaid AB (publ) med
organisationsnummer 556543-8883.
• Med "Veteranpoolen” avses Veteranpoolen AB (publ) med
organisationsnummer 556905-1070.
• Med koncernen avses HomeMaid-koncernen som fram till och med en
eventuell utdelning inkluderar bl.a. Veteranpoolen.
• AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTFplattform.
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Övrigt material
• Kallelse till extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017
• Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier i Veteranpoolen AB
• Styrelsens för HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883
redogörelse och yttrande i enlighet med 18 kap. 4 §, 5 § samt 6 §
aktiebolagslagen

• Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser vilka har inträffat efter det att
årsredovisningen lämnades
• Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning
• Årsredovisningar, kvartalsrapporter och revisorsutlåtanden
Dokumenten ovan har alla gjorts tillgängliga på bolagets hemsida
www.homemaid.se.
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Beskrivning av förslaget
• Styrelsen i HomeMaid AB (publ) har föreslagit att en extra
bolagsstämma beslutar om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget
Veteranpoolen AB (publ)
• Förslaget innebär att aktieägare i HomeMaid AB (publ):
• för varje B-aktie i HomeMaid erhåller en B-aktie i Veteranpoolen
• för varje A-aktie i HomeMaid erhåller en A-aktie i Veteranpoolen
• Ambitionen är att notera Veteranpoolens B-aktier på AktieTorget under
inledningen av 2018
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Bakgrund till förslaget
•

Dagens struktur upplevs som begränsande för Veteranpoolen vid t.ex. rekrytering
av personal.

•

En utdelning av Veteranpoolen hindrar inte HomeMaid att fortsätta utveckla sin
verksamhet, som är fokuserad på hemstäd.

•

HomeMaid kan även fortsättningsvis växa genom förvärv.

•

Veteranpoolen är starkt nog och redo att stå på egna ben

Summering av fördelar:
•
•
•
•
•
•
•

Enklare och tydligare struktur
Inga väsentliga synergieffekter går förlorade
Ökat fokus i styrelsearbetet
HomeMaid kan fokusera på sin kärnaffären
Förstärkning av varumärket Veteranpoolen
Möjlighet till fokuserade optionsprogram
Möjlighet för aktieägare att välja innehav

Summering av nackdelar:
•
•

•

Något högre administrativa
kostnader
En noteringsprocess kräver tid och
resurser
Separat kommer respektive bolag
längre ifrån institutionellt kapital
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Preliminär tidsplan
• Den 21 december 2017 hålls extra bolagsstämma angående styrelsen i HomeMaids förslag
att dela ut samtliga HomeMaids aktier i Veteranpoolen till aktieägarna i HomeMaid.
• Givet att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 21 december 2017 fattar beslut om att i
enlighet med styrelsen i HomeMaids förslag dela ut samtliga HomeMaids aktier i
Veteranpoolen till aktieägarna i HomeMaid gäller följande tidsplan:
• Aktietorgets noteringskommitté sammanträder under januari 2018
• Veteranpoolen godkänns för notering under januari 2018
• Utdelning genomförs och detaljerad tidsplan för notering publiceras under januari 2018
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Noteringsprocessen*
• Veteranpoolen befinner sig i slutskedet av processen med att förbereda
för en notering av bolagets aktier på AktieTorget.
• AktieTorget har bekräftat att det hittills inte har framkommit någon
information som skulle kunna utgöra hinder för en notering.
• Styrelsen för HomeMaid kommer att fastställa avstämningsdag för
utdelningen i samband med att noteringskommittén fattar beslut om att
godkänna notering av Veteranpoolens B-aktier på AktieTorget för att
utdelningen ska ske i nära anslutning till listningen.

* Förutsatt att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 21 december 2017 fattar beslut om att i enlighet med styrelsen i
HomeMaids förslag dela ut samtliga HomeMaids aktier i Veteranpoolen till aktieägarna i HomeMaid
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Om Veteranpoolen AB (publ)
• HomeMaid förvärvade Veteranpoolen årsskiftet 2012/2013
• Veteranpoolen är Sveriges största bemanningsföretag med pensionärer
som konsulter
• Företaget är rikstäckande med 41 distrikt från Luleå i norr till Ystad i
söder och har ca 6600 registrerade veteraner
• Veteranpoolen erbjuder tjänster till privatkunder och
bemanningslösningar till företagskunder

• Det stora flertalet av Veteranpoolens distrikt bedrivs som
franchisekontor
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Ekonomisk översikt
• Koncernen HomeMaid 2016
• Omsättning:
• Rörelseresultat:

357 MSEK
26 MSEK

• Veteranpoolen 2016
• Omsättning:
• Rörelseresultat:

150 MSEK
13 MSEK

Veteranpoolen stod för ca 42% av HomeMaid-koncernens omsättning och ca 50%
av HomeMaid-koncernens rörelseresultat under år 2016
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Memorandum
• Det kommer att publiceras ett memorandum inför en notering av
Veteranpoolen
• Detta memorandum kommer att ge en mer utförlig beskrivning av
verksamheten och tex inkludera en beskrivning av de risker som
föreligger vid köp av aktier
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Q&A
• Jag skulle vilja veta mer om Veteranpoolen?
• En bra källa till ytterligare information blir det memorandum som kommer
publiceras inför en notering av Veteranpoolen. Det kommer publiceras på
företagets hemsida, www.veteranpoolen.se

• Vad innebär en utdelning för aktieägare som har sina aktier via en
kapitalförsäkring eller ISK ?
• Om kontoinnehavaren har fått en tillgång i utdelning som är kontofrämmande, ska
den tas ut senast den 60:e dagen efter det kvartal då tillgången fördes in på kontot,
om inte tillgången innan dess övergår till att bli en investeringstillgång (17 § ISKL).

• När kommer Veteranpoolen att delas ut om stämman beslutar om utdelning?
• Planen är att styrelsen för HomeMaid kommer att fastställa avstämningsdag för
utdelningen i samband med att AktieTorgets noteringskommitté fattar beslut om
att godkänna notering av Veteranpoolens B-aktier på AktieTorget

• När kommer Veteranpoolen att noteras om stämman beslutar om utdelning?
• Styrelsen kommer att publicera en detaljerad tidsplan för noteringen när
AktieTorgets noteringskommitté fattat beslut om att godkänna notering av
Veteranpoolens B-aktier på AktieTorget
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