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Distribution 

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens 
räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling eller 
godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner 
eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, 
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. 

Erbjudandet lämnas vidare inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikations-
medel (varmed bl.a. förstås Internet, telefon, telefax eller e-post) i eller till mottagare i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt 
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Sydafrika och USA. Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA. 

 

Definitioner 

Med ”Betjänten Holding” eller ”Bolaget” avses Betjänten Holding AB, 556687-3401, som är budgivare. Med 
”HomeMaid” eller ”Målbolaget” avses HomeMaid AB (publ), 556543-8883, som är målbolag. Med 
”Erbjudandet” menas Betjänten Holdings erbjudande om förvärv av aktier i HomeMaid enligt detta dokument. 
Den fullständiga erbjudandehandlingen består av detta dokument samt i dokumentet angivna bilagor. 

 

Regler för Erbjudandet 

För Erbjudandet gäller förevarande NBK-regler och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och 
tillämpning av dessa regler. 

För de avtal som ingås mellan budgivaren och aktieägarna i Målbolaget skall svensk lagstiftning vara tillämplig, 
och Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras 
av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

Granskning av denna Erbjudandehandling 

Denna erbjudandehandling har inte granskats av Finansinspektionen, Aktiemarknadsnämnden, AktieTorget, 
Bolagets revisor eller Målbolagets revisor, eftersom detta inte varit nödvändigt enligt gällande regelverk. 

 

Uttalanden om framtiden 

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i denna erbjudandehandling återspeglar styrelsens i 
Betjänten Holding AB nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för 
erbjudandehandlingen. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, 
såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 
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Erbjudandet 

Betjänten Holding lämnar härmed ett erbjudande att förvärva samtliga aktier av serie B i HomeMaid AB (publ). 

 

Budgivaren 

Budgivaren är Betjänten Holding AB, 556687-3401. Betjänten Holding är moderbolag till HomeMaid. Mats 

Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson, som är styrelseledamöter i HomeMaid, är också styrelseledamöter i 

Betjänten Holding. 

 

När Erbjudandet lämnades 

Erbjudandet att förvärva aktierna i HomeMaid lämnades 2010-01-12. 

 

Aktier och andra värdepapper som omfattas av Erbjudandet 

Aktier av serie B i HomeMaid omfattas av Erbjudandet. Samtliga aktier av serie A innehas redan av Bolaget. 

 

Vederlaget 

Betjänten Holding erbjuder ett pris om 2,10 kr/aktie att betalas i kontanter. Om HomeMaid genomför en 

utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna före redovisningen av Erbjudandets vederlag, kommer 

vederlaget att justeras i förhållande till värdeöverföringen per aktie. 

Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet. 

Förutom de aktier som ägs av Betjänten Holding finns 12 791 474 st aktier utestående, vilket betyder att det 

totala värdet av Erbjudandet är 27 912 095 kr. 
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Premier i Erbjudandet 

Erbjudandet innebär en premie på 7,7% jämfört med stängningskursen 2010-01-11. Erbjudandet innebär en 

premie på 6,2% räknat på den volymviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna närmast före offentlig-

görandet av Erbjudandet. 

 

Intressekonflikter 

Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson, som är styrelseledamöter i HomeMaid, är också 

styrelseledamöter i Betjänten Holding. De kommer därför inte att deltaga i HomeMaids handläggning av detta 

Erbjudande. 

 

Budplikt 

Detta Erbjudande lämnas i anledning av bestämmelserna om budplikt. Betjänten Holding har sedan 2009-03-02 

haft en tidsbegränsad dispens från dessa regler. Vid denna tidpunkt förvärvade Betjänten Holding 1 125 000 

aktier av serie A i Målbolaget från Jan Ahlström, samt 1 125 000 aktier av serie A och 1 800 000 aktier av serie B 

i Målbolaget från Ahlström & Partners AB. Sedan tidigare ägde Betjänten Holding 500 000 aktier av serie B i 

Målbolaget, vilket betydde att Bolagets ägande i Målbolaget ökade från 1,9% till 50,5% av rösterna. 

 

Budgivarens aktieinnehav mm 

Betjänten Holding äger idag 4 550 000 st aktier i HomeMaid, varav 2 250 000 st aktier av serie A och 2 300 000 

st aktier av serie B. Dessa representerar totalt 50,5% av rösterna och 25,5% av aktiekapitalet. Betjänten Holding 

har under de senaste 6 månaderna före pressmeddelande 2010-01-12 inte handlat med aktier i HomeMaid. 

 

Finansiering 

Erbjudanden finansieras via lån till 58% och eget kapital i Betjänten Holding till 42%. Betjänten Holding har fått 

de garantier från ägare och långivare som behövs för att finansiera budet. Det egna kapitalet kommer tillföras 

Betjänten Holding via nyemission som skall beslutas på bolagsstämma. Betjänten Holding har erhållit besked av 

ägare till mer än 50% av rösterna i Bolaget att de kommer att rösta för denna nyemission på bolagsstämman.  
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Villkor och anvisningar för Erbjudandet 

 

Vederlag och villkor 

Vederlaget utgörs i sin helhet av kontanter. Betjänten Holding erbjuder 2,10 kronor kontant för varje aktie i 

HomeMaid. Om HomeMaid genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna före 

redovisningen av Erbjudandets vederlag, kommer vederlaget att justeras i förhållande till värdeöverföringen 

per aktie. 

Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet. 

Inga villkor finns för Erbjudandets fullföljande. 

 

Acceptfrist 

Acceptperioden varar i fyra veckor, från och med 2010-02-26 till och med 2010-03-26, kl 16.00. Betjänten 

Holding förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. 

 

Anmälan 

Aktieägare i HomeMaid som är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar 

acceptera Erbjudandet skall, under perioden från och med den 26 februari 2010 till och med klockan 16.00 den 

26 mars 2010, underteckna och skicka in ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: 

Aqurat Fondkommission AB 

Emissioner/HomeMaid 

Box 702 

182 17 Danderyd 

 

Frågor med anledning av Erbjudandet kan ställas till Aqurat Fondkommission på telefon 08-544 987 55. 
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VP-konto där aktierna finns registrerade och aktuellt aktieinnehav framgår av den förtryckta anmälningssedeln 

som utsänts till direktregistrerade aktieägare tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare bör 

själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Observera att felaktigt eller 

ofullständigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Ytterligare anmälningssedlar kan beställas från Aqurat Fondkommission per telefon 08- 544 987 55, eller via 

mail på info@aqurat.se alternativt laddas ner från www.aqurat.se. 

Är aktierna i HomeMaid pantsatta i Euroclears system, måste både aktieägaren och panthavaren underteckna 

anmälningssedeln. 

Aktieägare i HomeMaid vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan depåförvaltare erhåller varken 

denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare skall i stället följa instruktioner i 

enlighet med respektive förvaltare. 

 

Bekräftelse till aktieägarna 

Efter det att Aqurat Fondkommission mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer de aktier 

som anmälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i 

aktieägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear en avi som visar uttaget från det ursprungliga VP-

kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

 

Redovisning av likvid 

Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 7 april 2010. 

Redovisning sker genom att de aktieägare som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. 

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto, Observera att detta 

även gäller VP-konton som är pantsatta. Aktieägare i HomeMaid som inte har något avkastningskonto knutet 

till sitt VP-konto eller vars avkastningskonto är ett bankgiro eller plusgirokonto erhåller likvid i form av en 

utbetalningsavi. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive förvaltare. I samband 

med redovisning utbokas aktierna från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar 

utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 
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Rätt till förlängning av Erbjudandet 

Betjänten Holding förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet. En förlängning av 

anmälningsperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de innehavare av aktier i HomeMaid 

som redan accepterat Erbjudandet fördröjs. 

 

Avlistning 

Om Betjänten Holding blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i HomeMaid, avser Betjänten Holding att 

verka för att aktierna i HomeMaid avlistas från Aktietorget. De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet 

utan kvarstå som aktieägare i HomeMaid bör mot bakgrund av det ovanstående uppmärksamma att det efter 

en eventuell avlistning inte längre kommer att finnas någon fungerande marknad för handel i HomeMaids 

aktier. Möjligheterna att avyttra förvärvade aktier eller löpande följa aktiernas värdeutveckling kommer 

därmed att vara begränsade. Inte heller kommer den finansiella informationen som ges av HomeMaid att vara 

lika utförlig eller frekvent som idag. Det bör också noteras att en avlistning av aktier i HomeMaid kan komma 

att medföra vissa särskilda skattekonsekvenser som inte behandlats i detta dokument. 

 

Bakgrund, motiv och konsekvenser 

Motivet för budet är i första hand att uppfylla de krav som ställts på Betjänten Holding i samband med 

förvärvet av aktier som motsvarar mer än 50% av rösterna i HomeMaid. 

Beträffande strategi, verksamhet, ledning och anställda i Målbolaget, så har Betjänten Holding för avsikt att 

fortsätta den plan HomeMaid arbetar efter idag, och att göra löpande översyner av inriktning och effektivitet. 

Målbolagets styrelse har inte medverkat vid upprättandet av erbjudandehandlingen. Detta dokument har 

upprättats av styrelsen i Betjänten Holding, baserat på offentligt material från Målbolagets hemsida. 

Såvitt styrelsen i Betjänten Holding känner till, motsvarar uppgifterna om Betjänten Holding i detta dokument 

de faktiska förhållandena. 

Stockholm 22 februari 2010 

 Betjänten Holding AB 

Styrelsen  
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Uttalande från styrelsen samt värderingsutlåtande 

Jan Ahlström och Bo Manelius som är styrelseledamöter i HomeMaid har uttalat sig kring detta Erbjudande. 

Detta uttalande återfinns i Bilaga 1. 

Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson som är styrelseledamöter i HomeMaid är också 

styrelseledamöter i Betjänten Holding. Av den anledningen har de inte deltagit i HomeMaids behandling av 

detta ärende. 

Eftersom budgivaren är moderbolag till Målbolaget är styrelsen i Målbolaget skyldiga att inhämta ett 

oberoende värderingsutlåtande och offentliggöra detta senast två veckor före acceptfristens utgång. Detta 

värderingsutlåtande återfinns i Bilaga 2. 

Den senaste bokslutskommunikén från Målbolaget återfinns i Bilaga 3. 

 

Kortfattad beskrivning av Målbolaget 

 

Finansiell utveckling 

Nedan följer nyckeltal för den finansiella utvecklingen under perioden 2006-2008, så som den är angiven i 

HomeMaids årsredovisning för 2008. 

 
2008 2007 2006 

Rörelsemarginal % 1,3 neg 2,5 

Soliditet % 54 55 22 

Eget kapital per aktie kr 1,19 1,10 0,38 

Resultat per aktie kr 0,10 -0,11 0,11 

Börsvärde per balansdagen mkr 26,9 48,2 39,9 

Aktiekurs per balansdagen kr 1,51 2,70 3,85 
 

För fullständiga resultat- och balansräkningar för 2006-2008 hänvisas till HomeMaids årsredovisningar för 

2006-2008 samt bokslutskommunikén för Q4 2009. Dessa dokument finns att hämta på HomeMaids hemsida 

www.homemaid.se och skall ses som en integrerad del av denna erbjudandehandling. 
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Observera att från och med det tredje kvartalet 2009 tillämpar HomeMaid en ny beräkningsgrund för 

löneskulder till kollektivansluten personal samt för värdering av förutbetalda intäkter. De beräkningsgrunder 

som använts tidigare har tillämpats under ett flertal år varför jämförelsesiffror i bokslutskommunikén för 2009 

omräknats. Det ingående egna kapitalet 2008 har påverkats med -1,8 mkr och 2008 års resultat har påverkas 

med -0,4 mkr. Dessa justeringar är alltså inte inkluderade i tabellen ovan eller i årsredovisningarna för 2006-

2008. Jämförelsesiffror för perioder tidigare än 2008 har inte presenterats av HomeMaid och är inte heller 

inkluderade i tabellen ovan eller i årsredovisningarna för 2006-2008. 

 

Verksamhet 

HomeMaids tre verksamhetsområden är hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg. Hushållsnära 

tjänster är HomeMaids kärnverksamhet, och innebär leverans av städtjänster hemma hos privatpersoner. 

Tjänsterna säljs huvudsakligen som abonnemang direkt till konsumenter eller via företag och organisationer. 

Kontorsservice innebär städning av kontor och andra företagslokaler. Omsorg utgör en mindre del av 

omsättningen och innebär huvudsakligen städning hemma hos äldre personer genom kommunernas 

kundvalsmodell. Genom dotterbolag bedrivs också verksamhet inom tvätteri, skrädderi och skomakeri. Dessa 

tjänster distribueras till konsumenter via ett butiksnätverk. 

 

Aktie- och ägarförhållanden per 2009-12-31 

  A-aktier B-Aktier Totalt antal Kapital Röster 

Betjänten Holding AB 2 250 000 2 300 000 4 550 000 25,5% 50,5% 

Ahlström & Partners AB 

 

1 029 500 1 029 500 5,8% 3,8% 

Fredrik Grevelius 

 

1 000 000 1 000 000 5,6% 3,7% 

Nordnet Pensionsförsäkring 

 

766 924 766 924 4,3% 2,9% 

Avanza Pension 

 

568 409 568 409 3,2% 2,1% 

Klas Göran Juhlin 

 

420 000 420 000 2,4% 1,6% 

Daniel Nordström 

 

347 812 347 812 2,0% 1,3% 

Nicolas Hassbjer 

 

266 000 266 000 1,5% 1,0% 

Sydbank A/S 

 

220 900 220 900 1,2% 0,8% 

Karl Anders Roger Persson 

 

164 500 164 500 0,9% 0,6% 

Övriga   8 507 429 8 507 429 47,7% 31,7% 

Totalt 2 250 000 15 591 474 17 841 474 100,0% 100,0% 
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Aktier av aktieslag B i HomeMaid handlas på AktieTorget. Enligt årsredovisningen 2008 finns omkring 4 000 

aktieägare. Det finns ingen offentliggjord utdelningspolicy. Årsstämman 2009 bemyndigade styrelsen, att fatta 

beslut om nyemission av högst 1 700 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. 

Aktier av aktieslag A är inte noterat på någon handelsplats, och samtliga aktier av slag A ägs av Bolaget. 

I Målbolagets noteringsprospekt från 2005 anges att ”Utdelningspolitiken kommer att vara restriktiv under de 

närmaste åren. HomeMaid befinner sig i expansionsfas och eventuella överskott kommer att investeras i att 

stärka... [HomeMaids] ställning på marknaden inom befintliga och framtida verksamhetsområden. På några års 

sikt kan dock utdelningsandelen förväntas uppgå till minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt.” 

Styrelsen i Betjänten Holding känner inte till några uttalanden från HomeMaid kring utdelningspolicy som 

kommit senare. 

Enligt bolagsordningen har aktier i Målbolaget av slag A ett röstvärde om 5 röster per aktie och aktier av slag B 

ett röstvärde om 1 röst per aktie. För övrig information om aktien hänvisas till bolagsordningen som återfinns i 

Bilaga 4. 

 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Nedan återfinns styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisorer tillsammans med deras innehav i 

HomeMaid direkt och via närstående fysiska och juridiska personer, per 091231. Uppgifterna bygger på vad 

som presenterats i bokslutskommunikén för 2009. 

Keller, Åsa Extern VD 24 000 aktier 

Ahlström, Jan Ordinarie ledamot 1 038 000 aktier 

Manelius, Bo Ordinarie ledamot 12 000 aktier 

Claesson, Mats Styrelseordförande 0 aktier 

Heed, Mats Ordinarie ledamot 0 aktier 

Torkelson, Patrik Ordinarie ledamot 0 aktier 

Johansson Söderström, Catharina Revisor 

Lagerberg, Magnus Huvudansvarig revisor 

 

Observera att även om Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson inte privat eller via närstående har 

något enskilt innehav i HomeMaid är dessa personer styrelseledamöter i Yorkville Partners AB som är 

moderbolag till Betjänten Holding AB som i sin tur äger 4 550 000 aktier i HomeMaid. 
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Mats Claesson och Patrik Torkelson är även delägare och styrelseledamöter i Industriutvecklings AB Ljusfyren 

som är moderbolag till Yorkville Partners AB. Mats Claesson är VD och Patrik Torkelson styrelseledamot i 

Betjänten AB och RenaHem GBG AB som är dotterbolag i samma koncern som Bolaget och Målbolaget. 

 

Beskrivning av budgivaren 

Betjänten Holding är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets adress är Box 19089, 10432 

Stockholm. 

Bolaget har åtta aktieägare. Moderbolag till Betjänten Holding är Yorkville Partners AB. 

Bolagets verksamhet är att långsiktigt köpa, äga och förvalta aktier. 

Bolaget hade per 2009-12-31 ett preliminärt eget kapital på 15 Mkr (uppgiften har ej varit föremål för revisorns 

granskning). 

Betjänten Holding är moderbolag till HomeMaid. Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson, som är 

styrelseledamöter i HomeMaid, är också styrelseledamöter i Betjänten Holding. 

Erbjudanden finansieras via lån till 58% och eget kapital i Betjänten Holding till 42%. Betjänten Holding har fått 

de garantier från ägare och långivare som behövs för att finansiera budet. Det egna kapitalet kommer tillföras 

Betjänten Holding via nyemission som skall beslutas på bolagsstämma. Betjänten Holding har erhållit besked av 

ägare till mer än 50% av rösterna i Bolaget att de kommer att rösta för denna nyemission på bolagsstämman. 
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Skattefrågor 

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Erbjudandet att avyttra 

aktier i HomeMaid för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat 

anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsett som generell information. 

Sammanfattningen behandlar inte: 

• Situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamheten 

• Situationer då aktier innehas av handels- eller kommanditbolag 

• Aktier som innehas av fysiska personer som anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av 

reglerna om väsentlig anknytning 

• De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 

bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i HomeMaid som anses vara 

näringsbetingade 

• De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier som definieras som kvalificerade andelar i 

bolag som är eller har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier 

• Utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige eller utländska företag som 

varit svenska företag 

Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa speciella företagskategorier (ex stiftelser och ideella föreningar). 

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror till viss del på dennes speciella situation. 

Varje aktieägare bör rådfråga en skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för 

dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och dubbelbeskattningsavtal. 

Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet att aktierna i HomeMaid anses vara marknadsnoterade i 

skattehänseende. Någon garanti för att aktierna kommer att anses vara marknadsnoterade lämnas dock inte. 

 

Beskattning i Sverige 

För aktieägare i HomeMaid som accepterar Erbjudandet och avyttrar sina aktier i HomeMaid aktualiseras 

kapitalvinstbeskattning det år avyttring sker. Detta innebär att det för den enskilde aktieägaren kan uppstå 

antingen en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust. 
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Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen för de avyttrade 

aktierna, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses i 

normalfallet utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 

slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden vilket innebär 

att man erhåller ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort. Vid 

försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden användas. Det innebär att 

omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 

försäljningsutgifter. 

 

Beskattning av fysiska personer 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, 

utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer 

samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i 

investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Av kapitalförlust som inte 

dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av 

förlusten. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 

näringsverksamhet samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 

procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och 21 procent av det återstående 

underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

 

Beskattning av aktiebolag 

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalinkomster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 % 

skatt. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 

beskattas som aktier. Skulle en kapitalförlust på aktier uppkomma och som inte har kunnat utnyttjas ett visst 

beskattningsår, får den sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper, delägarrätter, 

som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsningar i tiden. 



 

Betjänten Holding AB, 556687-3401,  Box 19089,  104 32 Stockholm                                Sid 14 

 

BETJÄNTEN HOLDING 

Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den dras av mot kapitalvinster på 

aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det 

föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det vid samma års taxering. 

Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier, såsom investeringsfonder och 

investmentföretag. 

 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige 

kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål för 

beskattning i sin hemviststat enligt de skatteregler som gäller i denna hemviststat. 

Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för 

kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier, om de vid något tillfälle under det kalenderår 

då avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 

vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal mellan 

Sverige och den stat i vilken aktieägaren har sin hemvist. 



 

 

Halmstad den 22 februari 2010 

 

Styrelseledamöter ger yttrande om budet  

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ), (HomeMaid), har erbjudits att sälja sina aktier till Betjänten 

Holding AB (Betjänten) för en ersättning av 2,10 kronor kontant för varje aktie.  

Styrelsens ledamöter Jan Ahlström och Bo Manelius rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte 

anta budet.  

Den 12 januari 2010 tillkännagav Betjänten, att bolaget har för avsikt att den 2010-02-23 

offentliggöra erbjudandedokument . Bakgrunden till erbjudandet är att uppfylla kraven på Betjänten 

som ställts i samband med att förvärvet av aktier som motsvarar mer än 50% av rösterna i 

HomeMaid. 

HomeMaid är ett starkt och välpositionerat företag och varumärke, med bra lönsamhet och utmärkta 

långsiktiga framtidsutsikter på marknaden för hushållsnäratjänster.  

Vi grundar vårt utlåtande på en bedömning av faktorer som vi anser relevanta beträffande budet, 

inklusive bl a antaganden om HomeMaids verksamhet och finansiella ställning och resultat.  

Vi rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte anta budet, enligt följande motivering:  

Det erbjudna priset speglar inte vår bedömning av bolagets långsiktiga värde.  

Vår ståndpunkt stödjer sig även på värderingsutlåtande från beQuoted AB. Detta värderings- 

utlåtande från beQuoted AB bifogas samt återges på HomeMaids hemsida. 

Halmstad den 22 februari 2010 

Styrelseledamöter i HomeMaid 

Jan Ahlström, Bo Manelius 
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beQuoted AB 

Sveavägen 31, 111 34, Stockholm 
Telefon 08‐692 21 90, Telefax 08‐506 533 99 
Org.nr 556589‐0919, www.beQuoted.com 

Till styrelsen i HomeMaid AB (publ), org.nr 556543‐8883 
 

HomeMaid AB (publ) 
Kungsgatan 17 
302 45 Halmstad 

 
 

 
 
Utlåtande angående Betjänten Holdings bud på HomeMaid 
 
Betjänten Holding AB ("Budgivaren") har den 12 januari 2010 lämnat ett offentligt 
uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i HomeMaid AB (publ) ("HomeMaid"). Styrelsen i 
HomeMaid (”Styrelsen”) har uppdragit åt beQuoted AB (”beQuoted”) att avge ett utlåtande om 
skäligheten i Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i HomeMaid. 
 
Erbjudandet innebär att aktieägare i HomeMaid erbjuds 2,10 kronor kontant per aktie, vilket  
värderar bolagets egna kapital till 37,5 miljoner kronor. Budet är inte villkorat. 
 
Redan idag är Budgivaren majoritetsägare i HomeMaid, genom att äga 4 550 000 stycken aktier, 
varav 2 250 000 stycken aktier av serie A och 2 300 000 stycken aktier av serie B. Dessa representerar 
totalt 50,5% av rösterna och 25,5% av aktiekapitalet. Varken beQuoted eller någon av de fysiska 
personer som skrivit detta utlåtande äger själva några aktier i HomeMaid. 
 
Inför avgivandet av utlåtandet har beQuoted bland annat tagit del av Budgivarens pressmeddelande 
om budet den 12 januari 2010, offentlig information utgiven av HomeMaid, inklusive 
årsredovisningar och delårsrapporter, samt därutöver viss annan allmänt tillgänglig information 
rörande bolagets verksamhet. 
 
Närmare bestämt har beQuoted baserat sin utvärdering på följande information: 
 

a) HomeMaids bokslut för 2009, 
b) HomeMaids delårsrapporter för första, andra och tredje kvartalet 2009, 
c) HomeMaids årsredovisning för 2008, 
d) Budgivarens pressmeddelande om budet den 12 januari 2010, 
e) offentliggjord finansiell och annan information som vi bedömt vara relevant för HomeMaid, 
f) avstämning med verkställande direktör Åsa Keller rörande HomeMaids nuvarande verksamhet, 

finansiella ställning och resultat, samt övergripande framtidsutsikter. 
 
beQuoted har, utan att genomföra en egen due diligence eller annan verifiering, förutsatt att 
offentliggjord information och information som tillhandahållits enligt ovan är korrekt och fullständig. 
beQuoted har kritiskt granskat de uppgifter som vi bedömt vara av materiell betydelse för detta 
utlåtande, men tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den erhållna 
informationen. 
 
Utlåtandet om skäligheten i Erbjudandet har tillhandahållits som information till och underlag för 
Styrelsen inför sin bedömning av Erbjudandet och är inte en rekommendation huruvida aktieägarna i 
HomeMaid skall acceptera Erbjudandet eller inte. 
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beQuoted AB 

Sveavägen 31, 111 34, Stockholm 
Telefon 08‐692 21 90, Telefax 08‐506 533 99 
Org.nr 556589‐0919, www.beQuoted.com 

beQuoteds uppdrag innefattar inte att yttra sig om någon annan affär skulle kunna vara bättre för 
HomeMaids aktieägare. Inte heller att göra någon prognos över de kursnivåer till vilka bolagets aktier 
kan komma att handlas i framtiden. beQuoteds utlåtande är baserat på nu rådande 
marknadsmässiga, ekonomiska, finansiella och andra förhållanden och sådan information som 
tillhandahållits denna dag. Händelser som inträffar härefter kan komma att påverka vårt utlåtande 
och de antaganden på vilket det grundas och vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller ånyo bekräfta 
detta utlåtande. 
 
Utlåtandet får endast användas i sin helhet av Styrelsen i sin kommunikation med HomeMaids 
aktieägare i anledning av Erbjudandet, såvida inte tillstånd medgivits av beQuoted.  
 
Med beaktande av ovanstående är det beQuoteds uppfattning per denna dag att villkoren för 
Erbjudandet inte är skäliga ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i HomeMaid. 
 
Stockholm den 22 februari 2010 
beQuoted AB 
Thomas Lindgren 
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"HomeMaid avslutar året med ett mycket starkt fjärde kvartal. Genom de satsningar som gjorts
tidigare år i ambitionen att bli en rikstäckande leverantör kan vi nu skörda frukterna i form  
av ökad lönsamhet. HomeMaid har nu en stabil grund att stå på, och vi är väl positionerade 
och rustade att ta tillvara möjligheterna som finns framåt i den här tillväxtbranschen." säger

Åsa Keller, VD

HomeMaid AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. 
HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna 
lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. 
HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare. 
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• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 7 654 
x(2 048) kkr  

• Resultat per aktie uppgår till 0,45 (0,08) kr 

Fjärde kvartalet
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Ekonomisk utveckling under rapportperioden 
 
Omsättningen och resultatet 
 
Helåret 
År 2009 präglades av en stark tillväxt men även av en kraftig förbättring av resultatet. Tillväxten är 
framförallt hänförlig till verksamhetsområdet hushållsnära tjänster.  
 
Under år 2009 har omsättningen ökat med 26% (30%). Ökningen är organisk såväl som förvärvad. 
Tillväxten inom verksamhetsområdet hushållsnära tjänster har ökat med närmare 43 % (44%) jämfört 
med år 2008. Omsättningen uppgår till 108 645 kkr (86 252 kkr) och resultatet efter skatt uppgår till     
7 940 (1 339) kkr. 
 
Per 2008-12-01 avyttrades samtliga aktier i dotterbolaget HomeMaid Care AB och per 2009-04-01 
inkorporerades Betjänten AB i koncernen.Tillväxten exklusive dessa avyttrade och förvärvade enheter 
uppgår till 19%.  
 
Den positiva resultatutvecklingen är en följd av ett flertal faktorer. HomeMaids långsiktiga strategi är 
att successivt öka den geografiska täckningen genom egna etableringar och förvärv. En starkt 
bidragande orsak till den ökade lönsamheten är att volymen ökat på mindre filialer som nu ger 
stordriftsfördelar. Avyttringar har skett av enheter med ingen eller låg lönsamhet och förvärv har skett 
av enheter som bidrar till en ökad lönsamhet. Effektiviteten har ökat såväl vad gäller debiteringsgrad 
som andelen tjänstemän i förhållande till omsättning.  
 
Fjärde kvartalet 
Omsättningen det fjärde kvartalet uppgår till 33 181 (23 697) kkr vilket motsvaras av en tillväxt om 
40% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade 
dotterbolag uppgår till 24% (28%).  
 
Rörelseresultatet har förbättrats betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Detta 
uppgår till 3 503 (653) kkr och resultatet efter skatt till 5 585 (811) kkr.  
 
Kassaflödet och investeringarna 
 
Helåret 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 5 648 kkr jämfört med 5 304 kkr för 
år 2008. Detta är en naturlig följd av det förbättrade rörelseresultatet. Det nya systemet där 
leverantörer av hushållsnära tjänster erhåller betalning för 50% av arbetskostnaden från Skatteverket 
har inverkat negativt på kapitalbindningen. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten avser framförallt förvärv av Betjänten AB men även 
anläggningstillgångar i form av nytt administrativt verktyg, produktionsbilar och kontorsutrustning.  
 
Fjärde kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgår till 4 140 (2 039) kkr.  
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Likviditeten och balansräkningen 
 
Koncernens likvida medel per 2009-12-31 uppgår till 13 036 (23 515) kkr. Detta är en minskning med 
10 479 kkr jämfört med 2008-12-31. Trots detta har koncernen en stark likviditetssituation som gör att 
koncernen står väl rustad för kommande förvärv eller andra aktiviteter. Koncernen har outnyttjade 
checkräkningskrediter om 6,9 mkr. 
 
Koncernens egna kapital uppgår till 27 079 kkr per 2009-12-31 mot 19 139 kkr 2008-12-31 (se vidare 
förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgår till 47% vid årsskiftet jämfört med 49%  
2008-12-31. Balansomslutningen har ökat som en naturlig följd av den ökade omsättningen och 
genomförda förvärv. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende 
finansiell leasing av produktionsbilar. 
 
Årsstämman år 2009 har bemyndigat styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma och 
omfattar högst 1 700 000 B-aktier. Denna rätt har hittills inte utnyttjats. 
 
I koncernen redovisas en uppskjuten skattefordran på 4,4 mkr vilket motsvarar det skattemässiga 
värdet på koncernens samlade underskottsavdrag som beräknas kunna utnyttjas. Baserat på den 
historiska resultatutvecklingen och bedömningar av framtida utveckling har 2 mkr avseende ej tidigare 
balanserade underskottsavdrag tillgångsförts under 2009. 
 
Väsentliga händelser 
 
Helåret 
 
Förändrade skatteregler och utvecklingen för hushållsnära tjänster 
Riksdagen tog 2009-03-11 beslut om att införa nya regler kring skatteavdraget för hushållsnära 
tjänster. I korthet innebär regeländringen att köpare av hushållsnära tjänster erhåller skatteavdraget 
direkt. Leverantörer av hushållsnära tjänster fakturerar konsumenten halva arbetskostnaden. 
Resterande del erhålls från Skatteverket. De nya bestämmelserna trädde i kraft 2009-07-01. 
Förändringarna i regelverket har inneburit en ökad tillväxt på privatmarknaden. 
 
I mitten av maj offentliggjorde Skatteverket utfallet av 2008 års ansökningar om skattereduktion. 
Nästan 99 000 ansökte om skattereduktion. Detta var en fördubbling jämfört med år 2007 (dock gällde 
skattereduktionen endast halva 2007).  
 
I februari offentliggjorde Almega en undersökning som har genomförts av Demoskop gällande 
hushållsnära tjänster. Syftet med undersökningen var att bedöma utvecklingen och framtiden för 
hushållsnära tjänster. I december år 2007 köpte 2,7% av de svenska hushållen hushållsnära tjänster. 
Denna andel har på ett år ökat till 5,5%.  
  
 
Förvärv, avyttringar och auktorisationer 
HomeMaid har i februari förvärvat samtliga aktier i Sydassistans Hemservice AB. Verksamheten 
bedrivs i Malmö och ingår i HomeMaidkoncernen från och med 2009-03-01. I samband med tillträdet 
har firman ändrats till HomeMaid Syd AB. Vidare har moderbolaget förvärvat inkråmet i bolaget.  
 
HomeMaid förvärvade i början av mars samtliga aktier i Betjänten AB. Betjänten AB består av Rena 
Hem och Rena Kläder och har sin huvudsakliga verksamhet i Göteborg. Förvärvet av Betjänten AB 
innebär att koncernen utökat sitt tjänsteutbud till att även innefatta tvätteri- och skrädderitjänster. 
Vidare har koncernens position på Göteborgsmarknaden stärkts inom affärsområdet hushållsnära 
tjänster. Betjänten AB ingår i HomeMaidkoncernen från och med 2009-04-01.  
 
HomeMaids filial i Örebro har avyttrats och ett samarbetsavtal har tecknats med TS Lokalvård AB. TS 
Lokalvård AB kommer att agera som underleverantör till HomeMaid i regionen. Försäljningen är ett led 
i HomeMaids arbete för att skapa ökad lönsamhet samt frigöra resurser. Avyttringen har gett en positiv 
resultatpåverkan under det första kvartalet.  
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HomeMaid har sedan länge varit auktoriserad leverantör i ett flertal kommuner där valfrihetssystem 
införts. Under år 2009 har HomeMaid blivit auktoriserad i Kungsbacka, Växjö och Halmstad 
kommun. I Helsingborgs kommun har HomeMaid fått förnyat förtroende att vara utförare inom 
hemtjänsten.  
 
 
Förändrad ägarstruktur  
Backahill Utveckling AB har i början av mars avyttrat hela sitt aktieinnehav i HomeMaid och Jan 
Ahlström med närstående bolag har vid samma tidpunkt avyttrat en större post aktier. Betjänten 
Holding AB har därefter förvärvat aktier och innehar därefter 50,5% av rösterna i HomeMaid och 
25,5% av kapitalet. Ahlström & Partners AB kvarstod som näst störste ägare i bolaget.  
 
 
Årsstämma 
Vid årsstämman som hölls 2009-04-27 var 5 962 000 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 3 712 000 
av aktieslag B) av totalt 17 841 474 aktier representerade vilket motsvaras av 55,7% av rösterna. 
Årsstämman valde följande personer till styrelseledamöter: Jan Ahlström (omval), Mats Claesson 
(nyval), Mats Heed (nyval), Bo Manelius (nyval) och Patrik Torkelson (nyval). Vid efterföljande 
konstituerande styrelsemöte utsågs Åsa Keller till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande. 
Stämman valde att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus 
Lagerberg samt Catharina Johansson Söderström som revisor. Vidare bemyndigade stämman 
styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 1 700 000 aktier 
av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt 
 
  
Ändrad beräkningsgrund för löneskulder och förutbetalda intäkter 
Från och med det tredje kvartalet 2009 tillämpar HomeMaid en ny beräkningsgrund för löneskulder 
till kollektivansluten personal samt för värdering av förutbetalda intäkter.  
 
Den nya beräkningsgrunden för löneskulder innebär en mer stringent tillämpning av befintliga 
redovisningsprinciper och har lett till att HomeMaids skuld till personalen redovisas till ett högre 
belopp än tidigare.  
 
Flertalet av HomeMaids kunder faktureras en fast summa per månad. Om uppehåll görs i tjänsten 
uppstår en skuld till kunden. Den nya beräkningsgrunden för de förutbetalda intäkterna innebär att 
skulden redovisas med en högre precision utifrån HomeMaids åtagande. Ändringen har lett till att 
den bokförda skulden blir högre. 
 
Den metod som använts tidigare har tillämpats under ett flertal år varför samtliga jämförelsesiffror i 
denna rapport omräknats. Det ingående egna kapitalet 2008 har påverkats med -1,8 mkr och 2008 
års resultat har påverkas med -0,4 mkr. Det redovisade resultatet 2008 var 1,7 mkr. Resultatet de 
två första kvartalen 2009 har påverkats med -17 kkr. 
 
 
Ökad geografisk täckning 
HomeMaid träffar successivt avtal med samarbetspartners på orter där egen representation saknas. 
De under året tecknade samarbetsavtalen innebär att HomeMaid utökat sin täckning i Norrland.  
 
 
Övriga samarbeten 
HomeMaid har tecknat avtal med två leverantörer av personalportaler. Genom avtalen har HomeMaid 
erhållit uppdrag från ett flertal rikstäckande arbetsgivare. Arbetsgivarna kan via portalerna erbjuda 
hushållsnära tjänster till sina anställda. 
 
 
Administrativt verktyg 
HomeMaid har upphandlat ett nytt administrativt verktyg avseende planering och tidsredovisning. 
Driftstart blir under det första halvåret 2010. Med hjälp av systemet kommer de manuella inslagen i 
fakturerings- och löneprocessen reduceras kraftigt. En ökad automatisering och en mer optimerad 
logistikplanering kommer framöver att bidra till en ökad lönsamhet. 
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Amortering av skulder till kreditinstitut 
Koncernen har under det tredje kvartalet amorterat skulder till kreditinstitut om 3,6 mkr. Detta kommer 
att förbättra finansnettot framöver.  
 
 
Synergiarbete i Göteborg 
HomeMaidkoncernen har genom förvärvet av Betjänten AB två hemserviceverksamheter i Göteborg. 
Vissa samordningsaktiviteter har gjorts under det andra halvåret som får en positiv påverkan på 
kommande resultat. Arbetet med att öka synergivinsterna kommer att fortgå under första halvåret år 
2010. 
 
 
Händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Avyttring av uppdrag inom kontorsserviceverksamheten 
Ett av HomeMaids verksamhetsområden är kontorsservice. Vanligtvis innefattar det städuppdrag på 
mindre kontor, mindre butiker mm. I Stockholm däremot har verksamheten inneburit att även omfatta 
större uppdrag i offentlig miljö. HomeMaid har valt att avyttra större delen av kontorsverksamheten i 
Stockholm till MIAB Städ AB. Köparens tillträde skedde 2010-02-01. Köpeskillingen som betalas i form 
av kontanter har en fast och en rörlig del. Den rörliga delen regleras efter sex månader. Av 
HomeMaids omsättning år 2009 avser ca 8,3 mkr de avyttrade uppdragen.  
 
 
Erbjudande från Betjänten Holding AB avseende förvärv av samtliga aktier av serie B i 
HomeMaid  
2010-01-12 offentliggjorde Betjänten Holding AB ett erbjudande om förvärv av aktier till övriga 
aktieägare i HomeMaid. Betjänten Holding AB äger idag 4 550 000 st aktier i HomeMaid, varav  
2 250 000 st aktier av serie A och 2 300 000 st aktier av serie B. Dessa representerar totalt 50.5% av 
rösterna och 25.5% av aktiekapitalet. Betjänten Holding AB erbjuder ett pris om 2.10 kr/aktie att 
betalas i kontanter.  
 
Motivet för budet är i första hand att uppfylla de krav som ställts på Betjänten Holding AB angående 
budplikt i samband med förvärvet av aktier som motsvarar mer än 50% av rösterna i HomeMaid. Om 
budet accepteras i så stor utsträckning att Betjänten Holding AB sedan äger mer än 90% av kapitalet, 
är det Betjänten Holding ABs avsikt att verka för att HomeMaid avnoteras från AktieTorget.  
 
Erbjudandedokumentet kommer att offentliggöras 2010-02-23 på HomeMaids hemsida. 
Acceptperioden kommer sedan vara i fyra veckor, från och med 2010-02-26 till och med 2010-03-26.  
 
Mats Claesson, Mats Heed och Patrik Torkelson, som är styrelseledamöter i HomeMaid, är också 
styrelseledamöter i Betjänten Holding. De kommer därför inte att deltaga i HomeMaids handläggning 
av detta erbjudande. 
 
 
Moderbolaget under rapportperioden 
 
Intäkterna det fjärde kvartalet uppgår till 27 636 (22 373) kkr. Bolaget redovisar ett resultat om 2 905  
(380) kkr. Omsättningen för helåret uppgår till 93 807 (78 681) kkr och resultatet till 4 261 (1 113) kkr. 
 
Under år 2009 har investeringar framförallt skett genom förvärvet av dotterbolaget Betjänten AB.  
 
Moderbolagets likvida medel uppgår per 2009-12-31 till 11 964 kkr, en minskning med 11 551 kkr 
sedan årsskiftet. 
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Framtida utveckling 
 
HomeMaids fortsatta ambition är att skapa en stark tillväxt inom området hushållsnära tjänster. För år 
2010 räknar vi med att uppnå en organisk tillväxt om 15-20%. Därutöver kommer HomeMaid fortsatt 
att genomföra förvärv. Den positiva rörelseresultatet bedöms ytterligare förbättras under år 2010.  
 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 
för år 2008. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska 
beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen 
förändrar beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa.  
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1.2 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Homemaids ställning 
eller resultat. 
 
Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen 
medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera ska 
redovisas i Koncernens rapport över totalresultat. Homemaid har valt att visa detta i en rapport. 
Ändringen påverkar Koncernens redovisning retroaktivt från den 1 januari 2008,men får ingen praktisk 
effekt då inga intäkter eller kostnader av denna karaktär tidigare har redovisats. 
 
IFRS 8 ”Rörelsesegment” vilken ersätter IAS 14 ”Segmentrapportering trädde i kraft den 1 januari 
2009, koncernen valde dock att tillämpa denna i förtid redan i årsredovisningen 2008. 
 
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. RFR 
2.2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den 
omfattning som RFR 2.2 tillåter. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernen och 
moderbolagets redovisningsprinciper är att i moderbolaget hanterar leasing av produktionsbilar såsom 
operationell leasing samt att goodwill skrivs av linjärt enligt bedömd nyttjandeperiod. 
 
I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. 
 
 
Granskning 
 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 
 
 
Årsstämma 
 
Årsstämma kommer att hållas i Halmstad 3 maj. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 
två veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig via bolagets hemsida 
samt skickas till de aktieägare som så önskar.  
 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen kommer inför kommande stämma att behandla frågan om vinstdisposition. Förslaget 
kommer att redovisas inför stämman den 3 maj. 
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Kommande finansiell information 
 
Delårsrapport för kvartal 1 2010-04-27 
Halvårsrapport 2010-08-13 
Delårsrapport för kvartal 3 2010-10-29 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
 
Halmstad 2010-02-22 
 
 
 
 
Mats Claesson  Åsa Keller   Jan Ahlström 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör Ledamot 
 
 
 
 
Mats Heed    Bo Manelius   Patrik Torkelson  
Ledamot   Ledamot  Ledamot 
 



Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges.

Resultaträkning i sammandrag (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *
2009 2008 2009 2008

    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)
Intäkter
Nettoomsättning 33 181 23 697 108 645 86 252
Övriga intäkter 0 336 160 336
Summa 33 181 24 033 108 805 86 588

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter & handelsvaror -757 -445 -2 416 -1 746
Övriga externa kostnader -4 045 -2 696 -13 558 -9 164
Personalkostnader -24 347 -19 998 -85 024 -74 034
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -529 -241 -1 791 -895
Summa -29 678 -23 380 -102 789 -85 839

Rörelseresultat 3 503 653 6 016 749

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 22 217 189 812
Finansiella kostnader -33 -35 -266 -137
Summa -11 182 -77 675

Resultat efter finansiella poster 3 492 835 5 939 1 424

Skatt på periodens resultat 2 093 -24 2 001 -85

Periodens resultat 5 585 811 7 940 1 339
Övrigt totalresultat - - - -
Summa totalresultat för perioden 5 585 811 7 940 1 339

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 5 585 811 7 940 1 339

Summa totalresultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 5 585 811 7 940 1 339

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 0,31 0,05 0,45 0,08
Antal utestående aktier före
och efter utspädning (tusental) 17 841 17 841 17 841 17 841

* Omräknat
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Balansräkning i sammandrag (kkr)

TILLGÅNGAR 2009-12-31 2008-12-31 *

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 19 389 3 680
Immateriella tillgångar 1 049 317
Summa 20 438 3 997

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 7 082 2 614
Summa 7 082 2 614

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 224 0
Uppskjuten skattefordran 4 443 2 442
Summa 4 667 2 442

Summa anläggningstillgångar 32 187 9 053

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 766 4 427
Övriga fordringar 302 808
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 1 944 1 441
Summa 13 012 6 676

Likvida medel 13 036 23 515

SUMMA TILLGÅNGAR 58 235 39 244

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 892 892
Övrigt tillskjutet eget kapital 17 714 17 714
Balanserat resultat 8 473 533
Summa eget kapital
hänförligt till moderföretagets aktieägare 27 079 19 139

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 2 388 1 322
Summa 2 388 1 322

Kortfristiga skulder
Övriga avsättningar 3 350 397
Leverantörsskulder 1 650 1 915
Övriga skulder 5 346 3 088
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 422 13 383
Summa 28 768 18 783

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 235 39 244

Soliditet 46,5% 48,8%
Eget kapital per aktie (kr) 1,52 1,07

* Omräknat
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Förändringar i eget kapital (kkr)

Aktiekapital Övrigt till- Balanserat Summa
skjutet kapital resultat

Ingående eget kapital 1 januari 2008 892 17 714 957 19 563 
Effekt av ändrad beräkningsgrund -1 763 -1 763 
Ingående eget kapital 1 januari 2008 * 892 17 714 -806 17 800 
Totalresultat efter skatt kv 1 7 7 
Totalresultat efter skatt kv 2 171 171 
Totalresultat efter skatt kv 3 820 820 
Totalresultat efter skatt kv 4 719 719 
Effekt av ändrad beräkningsgrund -378 -378 
Utgående eget kapital 2008-12-31 * 892 17 714 533 19 139 

Ingående eget kapital 1 januari 2009 * 892 17 714 533 19 139 
Totalresultat efter skatt kv 1 (omräknat) -123 -123 
Totalresultat efter skatt kv 2 (omräknat) 894 894 
Totalresultat efter skatt kv 3 1 584 1 584 
Totalresultat efter skatt kv 4 5 585 5 585 
Utgående eget kapital 2009-12-31 892 17 714 8 473 27 079 

* Omräknat
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Kassaflöde i sammandrag (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *
2009 2008 2009 2008

    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 3 946 740 7 654 2 048
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 194 1 299 -2 006 3 256
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 140 2 039 5 648 5 304

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar 1) -641 -138 -12 067 -1 185
Avyttring av anläggningstillgångar 0 1 496 0 1 496
Kassaflöde från investeringsverksamheten -641 1 358 -12 067 311

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 3 499 3 397 -6 419 5 615

Finansieringsverksamheten
Amortering eller upptagna lån 12 -4 -4 060 134
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 -4 -4 060 134

Periodens kassaflöde 3 511 3 393 -10 479 5 749

Likvida medel vid periodens början 9 525 20 122 23 515 17 766

Likvida medel vid periodens slut 13 036 23 515 13 036 23 515

1) För information gällande förvärv av verksamheter och bolag hänvisas till delårsrapport för kv 1 och kv 2 år 2009.
* Omräknat
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Information i sammandrag per segment 

Region Stockholm
Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *

2009 2008 2009 2008
    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)

Intäkter 14 845 13 912 50 463 52 655
Kostnader -12 431 -12 719 -44 119 -48 503
Resultat 2 414 1 193 6 344 4 152

Övriga Sverige
Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *

2009 2008 2009 2008
    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)

Intäkter 18 336 9 785 58 182 33 597
Kostnader -14 938 -8 766 -50 293 -29 719
Skattekostnad 1 931 0 1 931 0
Resultat 5 329 1 019 9 820 3 878

Gemensamma funktioner
Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *

2009 2008 2009 2008
    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)

Intäkter 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 336 160 336
Kostnader -2 308 -1 895 -8 376 -7 617
Finansnetto -11 182 -77 675
Skattekostnad 161 -24 69 -85
Resultat -2 158 -1 401 -8 224 -6 691

HomeMaid-koncernen
Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *

2009 2008 2009 2008
    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)

Intäkter 33 181 23 697 108 645 86 252
Övriga intäkter 0 336 160 336
Kostnader -29 677 -23 380 -102 789 -85 839
Finansnetto 1 920 182 -77 675
Skattekostnad 161 -24 2 001 -85
Resultat 5 585 811 7 940 1 339

Information i sammandrag per affärsområde
Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *

2009 2008 2009 2008
    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)

Hushållsnära tjänster 25 290 16 612 80 018 55 880
Kontorsservice 4 250 5 029 17 610 20 535
Omsorg 970 2 056 3 479 9 837
Tvätteri- och skrädderitjänster 2 671 - 7 538 -
* Omräknat
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Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec *    Jan-Dec Jan-Dec *
2009 2008 2009 2008

    (3 månader) (3 månader)     (12 månader) (12 månader)
Intäkter
Nettoomsättning 27 636 22 373 93 807 78 681
Övriga intäkter 0 0 160 0
Summa 27 636 22 373 93 967 78 681

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter & handelsvaror -431 -445 -1 711 -1 732
Övriga externa kostnader -3 165 -2 904 -11 330 -9 220
Personalkostnader -21 155 -18 723 -76 209 -66 639
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -246 -181 -877 -682
Summa -24 997 -22 253 -90 127 -78 273

Rörelseresultat 2 639 120 3 840 408

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 66 260 221 855
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 -150
Summa 66 260 221 705

Resultat efter finansiella poster 2 705 380 4 061 1 113

Skatt på periodens resultat 200 0 200 0

Periodens resultat 2 905 380 4 261 1 113

* Omräknat
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Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kkr)

TILLGÅNGAR 2009-12-31 2008-12-31 *

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 187 2 363
Immateriella anläggningstillgångar 250 317
Summa 2 437 2 680

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 561 646
Summa 561 646

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 260 117
Uppskjuten skattefordran 3 000 2 800
Summa 18 260 2 917

Summa anläggningstillgångar 21 258 6 243

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 736 4 427
Fordringar koncernföretag 3 304 0
Övriga fordringar 219 1 108
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 1 102 1 136
Summa 13 361 6 671

Kassa och bank 11 964 23 515

SUMMA TILLGÅNGAR 46 583 36 429

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 892 892
Reservfond 98 98
Överkursfond 380 380
Balanserat resultat 17 180 16 067
Periodens resultat 4 261 1 113
Summa 22 811 18 550

Avsättningar 3 100 72

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 936 1 915
Skulder till koncernföretag 0 116
Övriga skulder 2 893 2 393
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 16 843 13 383
Summa 20 672 17 807

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 583 36 429

* Omräknat
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Förändring av insynspersoners innehav under perioden 2009-01-01 - 2009-12-31
Innehav Innehav 

Namn Värdepapper 2009-01-01 Förändring 2009-12-31

Mats Claesson, Mats Heed och 
Patrik Torkelson via Betjänten Holding AB 
(styrelserepresentation samt storägare
med insynsställning) 1) A-aktier - 2 250 000 2 250 000

B-aktier - 2 300 000 2 300 000

Jan Ahlström med närstående (styrelsemedlem
samt storägare med insynsställning) A-aktier 1 125 000 -1 125 000 0

B-aktier 536 000 502 000 1 038 000

Bo Manelius (styrelseledamot) 1) B-aktier - 12 000 12 000

Marie-Louise Brundin (övriga med insyn) 0 0 0

Anna-Carin Eriksson (övriga med insyn) 0 0 0

Martin Folkar (övriga med insyn) B-aktier 10 000 0 10 000

Maria Hägglund (övriga med insyn) B-aktier 4 500 0 4 500

Leif Johansson (övriga med insyn) 1) B-aktier - 474 474

Åsa Keller (VD) B-aktier 24 000 0 24 000

Magnus Lagerberg (revisor) 1) - 0 0

Catharina Johansson Söderström (revisor) 1) - 0 0

Michaela Maier (övriga med insyn) 0 0 0

Susanne Moffat (övriga med insyn) 0 0 0

1) Förstagångsanmälan under året
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