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KALLELSE till extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (publ)
Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 24 juni 2013 kl 17.00 på Grev Turegatan 19, 4 tr, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
måndagen den 17 juni 2013, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast onsdagen den 19 juni kl
12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: Investors, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm. Anmälan kan
också göras per telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I
det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna
hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear
senast måndagen den 17 juni 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.
Fullständigt beslutsförslag och yttranden enligt punkten 7 finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.NetJobs.com från och med måndag 3 juni 2013.
Styrelsens förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av ordförande att leda stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av protokollförare och minst en justeringsman
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om apportemission
Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämmans avslutande

Beslutsförslag i sammandrag
2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.
7. Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB avseende
förvärv av samtliga 1 000 aktier i Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB. Betalning för förvärvet utgörs av
750 000 aktier i NetJobs Group AB samt en kontant ersättning om 560 000 kronor som finansieras med egna medel
eller bankfinansiering. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att den extra bolagsstämman i Bolaget fattar beslut om att
nyemittera aktier till fullbordande av förvärvet. Kontant tilläggsköpeskilling kan komma att utgå till maximalt 140 000
kronor baserat på utfall av räkenskapsåret 2013.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av 750 000 aktier, att använda som vederlag vid förvärvet.
Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 18 750 kronor (kvotvärde 0,025 kronor).
De väsentligaste villkoren för nyemissionen är följande: De nuvarande aktieägarna i Hotell & Restaurang Bemanning
Sverige AB: Niklas Eriksson och Carl Wilhelm Norén skall teckna de nyemitterade aktierna enligt följande fördelning:
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Niklas Eriksson: 500 000 aktier för sin andel om 450 aktier
Carl Wilhelm Norén: 250 000 aktier samt 400 000 kronor för sin andel om 450 aktier
Carl Erik Norén: Ersätts med 160 000 kronor för sin andel om 100 aktier. Ingen teckningsrätt i NetJobs aktien.
Teckning av aktierna skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum på dagen för den extra bolagsstämman.
Överteckning kan ej ske.
De teckningsberättigade skall som betalning (apportegendom) tillskjuta samtliga aktier i Hotell & Restaurang
Bemanning Sverige AB till Bolaget på dagen för den extra bolagsstämman.
Teckningskursen för varje nyemitterad aktie i Bolaget har beräknats till 2,00 kronor, vilket motsvarade
genomsnittskursen för NetJobsaktien under de senaste fem handelsdagarna före förvärvet. Bolaget beräknas tillföras
apportegendom till ett sammanlagt värde om 2 060 000 kronor. Efter apportemissionen kommer de tidigare ägarna till
Hotell & Restaurang Bemanning Sverige AB att äga 3,61 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget.
Apportemissionen innebär en utspädning om 3,61 procent av antalet aktier och 3,61 procent av antalet röster i Bolaget.
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas
närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner,
kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta
högst 10 miljoner aktier.

____________________

Handlingar inför stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission, redogörelser och yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.NetJobs.com och hos bolaget senast från
och med den 3 juni 2013. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm den 31 maj 2013
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen
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