HomeMaid AB (publ) kallar till årsstämma 2022
Styrelsen för HomeMaid AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022. Närmare
detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.
Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste
dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOMEMAID AB (PUBL)
Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 13.15 i
Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Halmstad.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels

vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30
maj 2022,

dels

anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 1 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller
genom e-post på info@homemaid.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) 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 per avstämningsdagen måndagen den 30 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive
förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av
aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 1
juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att
underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets
hemsida, www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma
sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
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Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för 2021
Beslut om:
a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för 2021
b)
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)
ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för
förvaltningen under 2021
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslut om instruktioner för valberedningen
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt b))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av fria vinstmedel om 24 541 000 kronor utdela belopp om
9 120 737 kronor motsvarande en utdelning om 0,5 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalning föreslås
vara den 10 juni 2022, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut
genom Euroclear Sweden AB den 15 juni 2022.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)
Valberedningen föreslår att ersättning för styrelseuppdragen skall utgå med 159 300 (153 100) kronor till
styrelsens ordförande, och med 127 500 (122 500) kronor till övriga ledamöter.
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Andreas Gindin till
styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats
Claesson.
Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt
11)
Styrelsen för HomeMaid AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av
teckningsoptioner och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
huvudsakligen i enlighet med följande.
A. Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 730 000 teckningsoptioner,
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 36 500 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla
Bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan.

2.

Överteckning kan inte ske.

3.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett
incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda eller konsulter i
Bolaget. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen genom
att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i Bolaget.

4.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

5.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden.

6.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad
från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars
2026, dock senast en månad från och med den 16 juni 2026.

7.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs motsvarande ett belopp om 29 kronor.

8.

Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den
fria överkursfonden.

9.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B eller som
senare återköpts från deltagare, får antingen på nytt avyttras till medarbetare i Bolaget eller
makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till
Bolagsverket för registrering.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
1.
Förvärvsberättigade
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma vissa anställda och konsulter i Bolaget och dess
dotterbolag som delas in i tre kategorier. Kategori 1 består av verkställande direktören, kategori 2 består av de
3 personerna i ledningsgruppen och kategori 3 består av upp till 10 utvalda eller tillkommande nyckelpersoner,
fördelat på följande maximalt antal deltagare:
Kategori 1:

Maximalt 1 deltagare

Kategori 2:

Maximalt 3 deltagare

Kategori 3:

Maximalt 10 deltagare

Varje deltagare inom respektive kategori har rätt att förvärva ett förutbestämt antal teckningsoptioner enligt
nedan. Om en deltagare inte förvärvar några eller samtliga teckningsoptioner som denne har rätt till ska
styrelsen äga rätt att besluta att dessa kvarvarande teckningsoptioner som personen var garanterad tilldelning
erbjuds övriga deltagare, dock högst upp till nivån för den maximala tilldelningen för respektive deltagare,
alternativt att de kvarvarande teckningsoptionerna ska kvarstå i Bolaget för att kunna erbjudas till kommande
nya medarbetare.
Kategori 1:

Garanterad tilldelning 250 000 teckningsoptioner och maximal tilldelning 500 000
teckningsoptioner

Kategori 2:

Garanterad tilldelning 60 000 teckningsoptioner per deltagare och maximal tilldelning 120 000
teckningsoptioner per deltagare

Kategori 3:

Garanterad tilldelning 30 000 teckningsoptioner per deltagare och maximal tilldelning 60 000
teckningsoptioner per deltagare

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid tidpunkten för
tilldelning ej sagt upp sig eller blivit uppsagda, alternativt avslutat eller fått sitt konsultuppdrag avslutat, samt
ingått ett förköpsavtal med Bolaget. Tilldelningen av teckningsoptionerna kommer inte att överskrida det totala
antalet teckningsoptioner enligt punkt A ovan.
Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare i det fall Bolaget har osålda
och/eller återköpta teckningsoptioner. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad
som anges i detta beslut.
Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens
bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
2.
Förköp vid överlåtelse och anställningens eller uppdragets upphörande
Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av sedvanliga villkor vilket bl.a. innebär att teckningsoptionerna ska
omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till
tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag till återköp av optionerna
om en deltagares anställning eller uppdrag i Bolaget eller dess dotterbolag upphör, om den anställde sagt upp
sig eller blivit uppsagd alternativt avslutat eller fått sitt konsultuppdrag avslutat, under programmets löptid.

3.
Försäljningsperiod
Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet. Avsikten är att huvuddelen av
teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet i nära anslutning till årsstämman. Det ska dock
finnas en flexibilitet som möjliggör att osålda teckningsoptioner och/eller återköpta teckningsoptioner överlåts till
framtida medarbetare.
4.
Pris och betalning
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell
(Black & Scholes). Den preliminära värderingen av teckningsoptionerna har genomförts av BDO AB. För
eventuella förvärv som sker av tillkommande medarbetare ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande
sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 1,90 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs 21,30 kronor
och en teckningskurs per aktie om 29 kronor.
C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
1.
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 730 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en
utspädning på cirka 4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för den
omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd
av vissa emissioner med mera.
2.
Kostnader för Bolaget m.m.
I och med att teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor torde inte några kostnader för
sociala avgifter belasta Bolaget med anledning av teckningsoptionsprogrammet. Mot denna bakgrund finns det
inga skäl för Bolaget att säkra (hedga) teckningsoptionsprogrammet i detta avseende.
Sammantaget bedömer styrelsen att nyteckningskursen och löptiden för teckningsoptionerna, samt principerna
för tilldelning av teckningsoptioner till medarbetarna får anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och
Bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i
teckningsoptionsprogrammet.
3.
Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande ett utestående teckningsoptionsprogram (LTIP 2019), som omfattar teckning av
totalt 900 000 aktier vilket vid full nyteckning motsvarar en utspädning på cirka 4,9 %. Respektive option
berättigar till teckning av en aktie senast den 29 juni 2023, med en teckningskurs (lösenpris) om 9,50 kronor.
4.
Främjande av Bolagets långsiktiga värdeskapande
För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger
teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en
god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för Bolaget.
5.
Beredning av ärendet
Teckningsoptionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse med stöd av Advokatfirman Lindahl KB.
6.
Bemyndigande och beslutsregler
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A ovan samt att
genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltigt endast om de biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
i huvudsak följande.
Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal
som ingås efter årsstämman 2022 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande
anställningsavtal som görs under sagda tid.
Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå
bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och
marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens
prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan
grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid
bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller
personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar
av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig
löneutvärdering.
De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på
marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.
Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det.
Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens
sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex månadslöner.
Beslut om instruktioner för valberedningen (punkt 13)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman antar följande instruktion för valberedning, att gälla intill dess att
årsstämman beslutar om att anta en ny instruktion för valberedning:
Valberedningsinstruktionen gäller till dess årsstämman i HomeMaid AB (publ) beslutar om att anta en ny
valberedningsinstruktion.
Valberedningen skall bestå av minst en och maximalt fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska senast den
30 november varje år kontakta de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget per 30 september samma år,
och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Bedömningen av vilka de
röstmässigt största ägarna är, skall baseras på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om
aktieägandet i Bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare
(aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.
Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare
eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant.
Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en
representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före
årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill delta i valberedningen ska också vara
valberedningens ordförande och sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika
röstetal.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna
principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya
styrelsens ordförande utan dröjsmål.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så
ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den
eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina
representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl
föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två
månader före årsstämman.
Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten
äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på
Bolagets hemsida så snart sådana skett.
Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c)
förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till
ordförande på årsstämman och i förekommande fall (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.
Valberedningen ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:
Nuvarande lydelse § 1:

Föreslagen lydelse § 1:

Firma

Företagsnamn

Bolagets firma är HomeMaid AB (publ).
Bolaget är publikt.

Bolagets företagsnamn är HomeMaid AB
(publ). Bolaget är publikt.

Nuvarande lydelse § 9 4 st:

Föreslagen lydelse § 9 4 st:

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna
på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem (5)
vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i
kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag
får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton
eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare
får medföras vid bolagsstämma endast om
aktieägaren till bolaget anmäler biträden på
sätt ovan anges.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna
på bolagsstämman, skall göra anmälan till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får medföra ett eller två
biträden vid bolagsstämma endast om
aktieägaren till bolaget anmält biträden på
ovan angivet sätt.

Nuvarande lydelse § 12:

Föreslagen lydelse § 12:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Därutöver föreslås redaktionella ändringar.
För giltigt beslut enligt denna punkt 14 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
HANDLINGAR
Kopior av styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens yttrande, samt
redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats www.homemaid.se senast tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad
för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom
att finnas tillgängliga vid stämman.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________
Halmstad i maj 2022
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen
Kontaktuppgifter
HomeMaid AB
Stefan Högkvist, VD
Tel: 0702-69 21 56
E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

