UPPTAGANDE TILL HANDEL AV
B-AKTIER I VETERANPOOLEN AB
PÅ AKTIETORGET

Memorandum
UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

DEFINITIONER

Detta memorandum har inte granskats av Finansin-

I detta memorandum gäller följande definitioner om

spektionen. För upptagande av en aktie för handel på

inget annat anges: Med ”Bolaget” eller "Veteranpoolen”

en reglerad marknad krävs att Bolaget upprättar ett

avses Veteranpoolen AB (publ) med organisationsnum-

prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen.

mer 556905-1070. Med ”HomeMaid” avses HomeMaid

Veteranpoolen AB har dock valt att notera aktien på en

AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883.

handelsplattform, en MTF, och då föreligger inget prospektkrav utan Bolaget är tvungen att följa det regelverk

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

som respektive handelsplattform har. I samband med

Memorandumet har upprättats av styrelsen för Veteran-

noteringen förekommer inte heller någon nyemission.

poolen AB med anledning av upptagande till handel
av Bolagets aktie på AktieTorget. Styrelsen för Vete-

Dokumentet har granskats och godkänts av AktieTorget

ranpoolen AB är ansvarig för innehållet i memorandu-

i enlighet med AktieTorgets noteringsavtal. Godkän-

met. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga

nandet innebär inte någon garanti från AktieTorget om

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna

att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller

i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överens-

fullständiga.

stämmer med faktiska förhållanden och ingenting är

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets
innebörd. Den ekonomiska redovisningen är hämtad

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållan-

från Bolagets årsredovisningar för åren 2015 – 2016 och

den i detta memorandum återspeglar styrelsens nuva-

är reviderade av revisorn. Räkenskaperna för perioden 1

rande syn avseende framtida händelser och finansiella

januari 2017 till 30 september 2017 är översiktligt granska-

utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast

de av Bolagets revisor. Årsredovisningarna har införlivats

de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid

genom hänvisning. Årsredovisningarna finns att ladda

tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl

ner från Bolagets hemsida.

genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade
med osäkerhet.

Kungsbacka 18 januari 2018
Veteranpoolen AB

Patrik Torkelson			
Styrelseordförande

Mats Claesson			

Fredrik Grevelius

Sabine Söndergaard

SPRIDNING AV MEMORANDUMET
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta
memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare
åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt.
Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.
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Bakgrund och motiv
HomeMaid AB offentliggjorde i ett pressmeddelande

Både Veteranpoolen och HomeMaid verkar i en mil-

den 15 september 2017 att styrelsen utvärderar möjlig-

jö som påverkas av stora förändringar i attityder hos

heten att dela ut det helägda dotterbolaget Veteran-

människor och av politiska beslut. Som separata bolag

poolen AB till sina aktieägare och att notera företaget

förväntas de bättre kunna positionera sig för de utma-

på AktieTorget som ett självständigt bolag. På en extra

ningar som de står inför, som exempelvis människors

bolagsstämma den 21 december 2017 beslöt stämman

vilja och förmåga att arbeta högre upp i åldrarna,

att samtliga aktier i Veteranpoolen skulle delas ut till ak-

avdragsrätt för hushållsnära tjänster och förändringar i

tieägarna i HomeMaid AB. Utdelningen bedöms kunna

pensionssystemen med en högre pensionsålder. Sådana

ske med tillämpning av den s.k. lex ASEA.

förändringar kan medföra att bolagen måste anpassa
sina respektive affärsmodeller.

Under hösten 2017 har styrelsen i HomeMaid genomfört
en strategisk översyn för att förtydliga den långsiktiga

Som ett självständigt bolag med en fokuserad lednings-

inriktningen på bolagets olika verksamheter i syfte att

grupp och styrelse, och med en direkt tillgång till kapital-

säkerställa en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt. Som

marknaden ges Veteranpoolen bättre förutsättningar att

en följd av översynen beslutades att HomeMaid ska

kunna utforma och genomföra sin tillväxtstrategi med en

fokusera på sin kärnverksamhet i form av städning och

organisation som är utformad efter kundernas behov.

hushållsnära tjänster. Styrelsen gav då ledningen för
Veteranpoolen i uppdrag att utvärdera möjligheterna

Sammantaget bedöms fördelarna med ett självständigt

och förbereda en utdelning av aktierna i dotterbolaget

Veteranpoolen vara större än fördelarna av att vara en

Veteranpoolen AB till HomeMaids aktieägare.

del av HomeMaid. Styrelsen för HomeMaid har därför
bedömt att värdet för aktieägarna långsiktigt kommer

Veteranpoolen förvärvades av HomeMaid i slutet av

att öka genom uppdelningen av HomeMaid och Vete-

2012. Under de senaste åren har Veteranpoolen AB

ranpoolen.

utvecklats framgångsrikt. Företaget har haft tillväxt och
byggt en stark organisation både centralt och lokalt.

Efter uppdelningen av HomeMaid och Veteranpoolen,

Styrelsen i HomeMaid har gjort bedömningen att Vete-

kommer det inte att finnas några kopplingar mellan de

ranpoolen AB är moget för att stå på egna ben. Båda

båda bolagens verksamheter. Viss överlappning kom-

bolagens verksamheter sker idag utan påverkan av

mer att finnas i respektive styrelse där vissa personer

varandra vilket innebär att det inte finns några synergier

kommer att finnas i båda styrelserna. Mer om styrelsere-

mellan HomeMaid och Veteranpoolen som går förlora-

presentationen finns angivet under respektive ledamot

de.

senare i memorandumet.

Genom att separera de båda bolagen underlättas styrningen och ledningen av bolagen.
Efter uppdelningen förväntas både HomeMaid och
Veteranpoolen att bli verksamhetsmässigt mer fokuserade på sina respektive verksamheter, vilket innebär att
fortsätta utveckla tjänster och specifika lösningar för sina
respektive kunder.
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Information om utdelningen
BESLUT OM UTDELNING AV AKTIERNA I
VETERANPOOLEN

ERHÅLLANDE AV AKTIER I
VETERANPOOLEN

På den extra bolagsstämman i HomeMaid AB den 21

De som på avstämningsdagen för utdelning av Veteran-

december 2017 beslöt stämman i enlighet med styrel-

poolen var införda i den av Euroclear förda aktieboken

sens förslag om en utdelning av samtliga aktier i det

över aktieägare i HomeMaid erhöll utan åtgärd aktier i

helägda dotterbolaget Veteranpoolen AB. Aktierna

Veteranpoolen. Aktierna i Veteranpoolen har registrerats

delas ut till aktieägarna i HomeMaid i proportion till varje

på utdelningsberättigade aktieägares VP-konton, eller

aktieägares innehav av aktier i HomeMaid. För varje

VP-konto som tillhör den som på annat sätt är berättigad

aktie i HomeMaid erhålls en aktie av motsvarande slag i

till utdelning, två bankdagar efter avstämningsdagen.

Veteranpoolen. Utöver att vara registrerad som aktieä-

Därefter har Euroclear sänt ut en avi med uppgift om

gare i HomeMaid på avstämningsdagen för utdelning,

det antal aktier som registrerats på mottagarens VP-kon-

direktregistrerad eller förvaltarregistrerad, behöver inga

to.

andra åtgärder vidtas för att erhålla aktier i Veteranpolen. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

den s.k. Lex ASEA.

De aktieägare som har sitt innehav i HomeMaid för-

UTDELNINGSRELATION

valtarregistrerat hos bank eller annan förvaltare har
inte erhållit några redovisningsuppgifter från Euroclear.

För varje aktie av serie A i HomeMaid kommer aktieäga-

Avisering och utbokning av aktierna i Veteranpoolen till

re erhålla en (1) aktie av serie A i Veteranpoolen, och för

förvaltarregistrerade aktieägares konton har istället skett

varje aktie av serie B i HomeMaid kommer aktieägare er-

i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

hålla en (1) aktie av serie B i Veteranpoolen. Totalt kommer 18 241 474 aktier i Veteranpoolen varav 2 250 000

NOTERING AV B-AKTIEN

aktier av serie A och 15 991 474 aktier av serie B delas ut.

Styrelsen i Veteranpoolen har ansökt om upptagande till

Varje A-aktie berättigar till fem röster och varje B-aktie till

handel av Bolagets B-aktie på AktieTorget. AktieTorgets

en röst på bolagsstämma. Se vidare under ”Aktieägare”

noteringskommitté har den 10 januari 2018 beslutat att

och ”Information om de aktier som delats ut”.

godkänna Veteranpoolens ansökan om upptagande

AVSTÄMNINGSDAG

till handel av Bolagets B-aktier till handel på AktieTorget.
Första dag för handel på AktieTorget beräknas bli den

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för rätt till

30 januari 2018. Bolagets handelsbeteckning, så kallat

utdelning ska vara den 24/1 2018. Det innebär att sista

ticker, kommer att vara VPAB B för B-aktien. ISIN-koden

dag för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den

för Veteranpoolens B-aktie är SE0010663161.

22/1 2018 och att första dag för handel i aktien exklusive
rätt till utdelning är den 23/1 2018. Distribution av utdelade aktier kommer att ske den 26/1 2018.
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AktieTorget
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepap-

och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts.

persbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget

NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och

driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade

all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elas-

på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets

ticia.

noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden

Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är

får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla

noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank

omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

eller fondkommissionär.

Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkom-

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTor-

missionärer som är anslutna till Nordic Growth Market,

gets hemsida (www.aktietorget.se).

NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under
finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige,
Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999
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Veteranpoolen AB

Veteranpoolen AB bildades i Sverige och följer svensk

Bolaget har inte förutom några inkassoärenden, varav

lagstiftning. Det är ett publikt aktiebolag och bedriver

ett resulterat i en genstämning, se senare avsnitt om

verksamhet under denna associationsform, vilken reg-

”Tvister”, varit part i några rättsliga förfaranden eller

leras av aktiebolagslagen. Bolaget registrerades 2012-

skiljedomsförfaranden. Detta inkluderar ännu ej avgjorda

09-27 med organisationsnummer 556905-1070. Bolaget

ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan

registrerades med firman Gotlex Lageraktiebolag nr 659.

uppkomma, och som nyligen haft eller skulle kunna få

2012-11-30 registrerades firman Veteranpoolen Sverige

betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller

Aktiebolag. Veteranpoolen AB registrerades 2013-01-25.

lönsamhet.

Bolagets verksamhet är uthyrning av personal och där-

Årsredovisningar och bolagsordning kan beställas i

med förenlig verksamhet.

pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets
hemsida.

Bolaget är anslutet till Euroclear (VPC), vilket innebär att
det är Euroclear Sweden AB som för Bolagets aktiebok.

Veteranpoolen AB

Bolagets säte är Kungsbacka kommun, Hallands län.

Hantverksgatan 30
434 42 KUNGSBACKA

Bolagets LEI-kod: 549300HSTKGCK57GQC78
CFI för B-aktien: ESVUFR

Tel: 020-350 355

FISN för B-aktien: VETERANPOO/SH B

E-post: info@veteranpoolen.se
Hemsida: www.veteranpoolen.se
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Välkommen som aktieägare
Veteranpoolen sträcker sig från Luleå i norr till Ystad i

Ett viktigt mål för oss är att alla Veteranpoolens lokalkon-

söder och verkar för att den del av landets befolkning

tor ska vara lönsamma. Så är det inte för ungefär hälften

som gått i pension ska kunna fortsätta bidra till samhäl-

av våra kontor idag. Några kontor är nystartade och

lets utveckling och drift i den omfattning man själv vill.

några har inte haft den volymutvecklingen som krävts

Veteranpoolens nätverk gör att pensionärer kan känna

för att nå lönsamhet. Vi är fast beslutsamma att fortsätta

sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade

arbetet med att nå lokal lönsamhet för alla kontor då

samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar

lönsamhet är en förutsättning för stabilitet och utveck-

utöver sin pension. Veteranpoolens verksamhet är viktig

ling. Arbetet med att nå lokal lönsamhet kommer foku-

och bra för vårt samhälle.

sera på ökad upplevd kvalitet hos kunder och veteraner
samt ökad kännedom hos privatkunder och företag.

Som organisation är vi ca 6 600 veteraner som är redo

Receptet är enkelt.

att rycka ut för att hjälpa privatpersoner eller företag
med en extra resurs när behovet finns. Våra veteraner

Som ledare i vår bransch ska vi fortsätta omdana svenskt

är motiverade, tillgängliga med massor av kompetens

arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill

och livserfarenhet. Det är våra veteraner som gör vårt

arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte

företag unikt och fantastiskt. Utöver våra veteraner har

vill bli pensionär på heltid. Vi ska fortsätta bygga ut vår

vi många starka och engagerade lokala ledare som

verksamhet och skapa ökad kännedom om nyttan vår

brinner för utveckling och som brinner för människor.

bransch ger vårt samhälle. Vi skapar ett bättre samhälle
genom våra veteraners engagemang och drivkraft.

Vår roll är att vi ska fortsätta leda utvecklingen av en
bransch där pensionärer kan fortsätta bidra på det sätt

Med vänliga hälsningar

man själv önskar. Forskning och undersökningar visar
att vi ökar välbefinnandet hos våra veteraner samtidigt

Mats Claesson

som vårt koncept bidrar till att skapa ett bättre samhälle

Veteranpoolen AB

genom t ex ökade skatteintäkter. En vanlig missuppfattning är att våra veteraner skulle ta jobb från ungdomar.
Forskningen visar att detta är en felaktig uppfattning då
fler som arbetar faktiskt leder till fler jobb och inte tvärtom. Det känns bra.
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Händelser i företagets utveckling

2012

HomeMaid AB (publ) förvärvade Veteranpoolen.

2013

Under det första verksamhetsåret nådde Veteranpoolen en omsättning om 79 MSEK.

2014

Veteranpoolen hade en bra utveckling under året. Företagsaffären växte då allt fler företag

2015

Verksamheten växte under året med ytterligare kontor bland annat i Karlstad och Eskilstuna.

2016

Nya kontor etablerades i Hudiksvall, Sundsvall, Umeå, Östersund och Örebro. Speciellt märktes en

valde att använda Veteranpoolen som en extra resurs. Omsättningen uppgick till 97 MSEK.

Omsättningen uppgick till 129 MSEK.

stor efterfrågan gällande företagsaffärer där fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen
som en extra resurs vid tillfälliga behovstoppar. Omsättningen uppgick till 149 MSEK.

2017

Under året etablerades nya kontor i bland annat Luleå, Norrköping, Västervik och Oskarshamn.
Veteranpoolen hade en fortsatt god utveckling av framförallt företagsaffären.
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Affärsidé
Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska
vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med
bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett
franchisekoncept med kontor i hela landet.

VERKSAMHET
Veteranpoolen är Sveriges största bemannings- och
tjänsteföretag med pensionärer som utförare. Veteranpoolens arbetande pensionärer kallas för veteraner och
är med sin kompetens, erfarenhet och drivkraft det som
gör företaget unikt och framgångsrikt. Affärsidén bygger
på att matcha våra veteraners kompetens och önskemål om uppdrag med marknadens behov av stöd i vardagen. Verksamhetens framgång bygger på att många
pensionärer vill fortsätta jobba efter sin pension för att de
vill, kan och mår bra av det.
Veteranpoolen bedriver verksamhet från 41 distrikt i Sverige och har sitt huvudkontor i Kungsbacka. Företaget
är etablerat med lokal närvaro från Luleå i norr till Ystad

stöd har de lokala kontoren en central marknadsavdelning, ekonomiavdelning samt driftsstöd. Den centrala
organisationen är lokaliserad i Kungsbacka med filialkontor i Göteborg och Stockholm.

LEDNING
Mats Claesson, VD
Richard Lindström, Ekonomiansvarig
Gustav Jakobsson, Marknadsansvarig
Jarl Romlycke, Etablerings- och regionsansvarig

VETERANER
Veteranpoolens medarbetare är avtals- eller ålderspensionärer som jobbar extra i den omfattning de själva
väljer. De arbetar för att de vill och kan och har rätten

i söder.

att tacka ja eller nej till varje enskilt initiativ.

Det stora flertalet av Veteranpoolens kontor drivs genom

TJÄNSTER

ett franchisekoncept som regleras i ett franchiseavtal.

Veteranpoolen har två huvudsakliga marknader; privatmarknaden och företagsmarknaden.

ORGANISATION
Veteranpoolens veteraner är organiserade under ett lokalkontor som i sin tur leds av en kontorsansvarig och en
lokal kontorsorganisation som varierar i storlek beroende
på verksamhetens omfattning och mognad. Det lokala
arbetet inkluderar att genomföra lokal marknadsföring,
rekrytera veteraner, sälja in och bemanna uppdrag
samt skapa underlag för löner och fakturering. Till sitt
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Veteranpoolen
FÖRETAGSMARKNADEN

Ledande aktörer inom branschen är Manpower med ca

Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag och är en del av Bemanningsföretagen som är en
bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med
verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering.
Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i
Svenskt Näringsliv. Branschen för auktoriserad bemanning hade enligt Bemanningsföretagens årsrapport,
76 300 årsanställda och satte drygt 220 000 personer i
jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och
direkta rekryteringar. Medlemmarnas totala omsättning
uppgick uppskattningsvis till 31,4 miljarder SEK under år
2016. Bemanningsföretagen har mer än 600 medlemsföretag, varav 530 är auktoriserade.

16 procent marknadsandel, Proffice och Adecco med
ca 11 procent marknadsandel vardera.
Veteranpoolen är en liten aktör inom bemanningsbranschen med ett fokus på den specifika nischen deltidsbemanning av seniora resurser. Förutom bemanning
genomför även Veteranpoolen entreprenaduppdrag
för företagskunder där Veteranpoolen står för arbetsledningen.
Veteranpoolen erbjuder företag, organisationer och
kommuner sina tjänster inom ett flertal tjänstekategorier
såsom fastighetsservice, värdar och värdinnor, utbildning, försäljning och projektledning.

Auktorisationen, som ges av branschorganisationen,
säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet.
Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder
och medarbetare.

FÖRETAGSBEMANNING
•
•
•
•
•
•
•

Butik & handel
Bygg & anläggning
Lager & logistik
Transport & spedition
Vård & omsorg
Försäljning
Marknadsföring
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•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi
Administration
HR
IT
Juridik
Ingenjörer
Arkitekter
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PRIVATKUNDSMARKNADEN

Marknaden för ROT-berättigade hantverkstjänster upp-

Veteranpoolen erbjuder tjänster till privatpersoner inom
de tre olika tjänstekategorierna Hjälp-i-hemmet, Trädgård och Hantverk. Det stora flertalet av företagets
uppdrag mot privatkunder berättigar kunden till RUT eller
ROT avdrag.

gick till ca 36 miljarder SEK under 2016 enligt analys av
Skatteverkets statistik för ROT-utbetalningar. Mer än 1
miljon kunder erhöll ROT avdrag under 2016. Fler än 67
000 utförare registrerades.
Veteranpoolen fokuserar på de något mindre hant-

Marknaden för RUT-berättigade tjänster i hem och trädgård uppgick till ca 7 miljarder SEK under år 2016 enligt
analys av Skatteverkets statistik för RUT-utbetalningar.
Mer än 700 000 kunder erhöll RUT avdrag under 2016. Fler
än 17 500 utförare registrerades.

verksuppdragen inom kategorierna snickeri, måleri, VVS
och el. Veteranpoolens flexibilitet och professionalitet är
uppskattad för uppdrag såsom byggnation av altaner,
reparation av staket eller ommålning av fasader och
väggar. Veteranpoolen är även registrerat hos Elsäkerhetsverket avseende t ex elinstallationer i bostäder.

Veteranpoolens motiverade och kompetenta utförare är mycket uppskattade som en hjälp i hemmet där
veteraner till exempel hjälper till att städa, tvätta, putsa
och passa barn. Inte minst är det många äldre kunder
som vänder sig till Veteranpoolen för att få hjälp av en
rutinerad och livserfaren stödresurs med stor flexibilitet
när ett uppdrag kan utföras. Veteranpoolen kan vara ett
fantastiskt komplement till hemtjänst.

TRÄDGÅRD
•
•
•
•
•
•
•

Gräsklippning
Trädbeskärning
Snöskottning
Planteringsarbete
Ogräsrensning
Stenläggning
Trädfällning
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HANTVERK
•
•
•
•
•

Snickeri
Måleri
Tapetsering
VVS
El

HUSHÅLLSNÄRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veckostäding
Flyttstädning
Fönsterputs
Storstädning
Ledsagning
Sällskap
Barnpassning
Läxhjälp
IT-installationer
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KUNDER
Veteranpoolen har cirka 18 000 privatkunder och 1 400
företagskunder som fakturerades under perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017. Många av företags- och
privatkunderna är återkommande kunder men frekvensen på köp kan variera stort där några kunder anlitar
Veteranpoolen för stöd varje vecka och andra kunder

Veteranpoolen arbetar aktivt med att förebygga olyckor
och skador när man är på ett uppdrag. Våra veteraner
är vår viktigaste resurs och målet är att ingen ska skada
sig på uppdrag. Som ett led i detta arbetar Veteranpoolens nätverk systematiskt med att riskbedöma uppdrag,
bygga bort skaderisker, använda rätt utrustning samt att
analysera tillbud. Arbetet med att förebygga olyckor är

genomför renoveringar med ett par års mellanrum.

en integrerad del i nätverkets ledningsstruktur och är en

Företagets största kund resulterade i en omsättning på

ledningsmöten och veteranträffar. Det ska vara säkert,

ca 16 MSEK under perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017. Bortsett från denna kund står inte någon
enskild kund för en väsentlig andel av företagets omsättning eller resultat.

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE OCH
ARBETSMILJÖ
Veteranpoolens uppdragstagare är avtals- eller ålderspensionärer och har sin huvudsakliga försörjning säkerställd genom sin pension. Arbetet för Veteranpoolen ska
vara en extrainkomst och göras för att man kan och vill
vara engagerade i ett specifikt uppdrag eller initiativ.
Veteranpoolens modell bygger på att våra veteraner
ska kunna tacka ja eller nej till varje enskilt initiativ och
inte känna sig uppbundna. I linje med detta är anställ-

stående punkt på företagets årliga konferenser, löpande
roligt, enkelt och flexibelt att vara en del av Veteranpoolen.

TENDENSER
Veteranpoolen ser en tydlig tendens i branschen om ett
ökat intresse från företag att anlita veteraner för tillfälliga behovstoppar. Ökningen har troligtvis sin orsak i den
högkonjunktur Sverige befinner sig i och företag måste
finna extra resurser för att hinna med.
Den höjda pensionsåldern kommer på sikt eventuellt att
begränsa antalet tillgängliga pensionärer, men å andra
sidan blir svenska folket allt friskare och medellivslängden ökar. Det gör att allt fler vill ha något meningsfullt att
göra även efter pensioneringen.

ningsformen visstidsanställning där veteranen är anställd
för varje specifikt uppdrag som man tackat ja till. Alla
Veteranpoolens medarbetare är försäkrade i Fora från
att man lämnar sitt hem för att genomföra ett uppdrag
tills att man kommer hem från ett uppdrag.

”Våra veteraner är
vår viktigaste resurs”.
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Affärsmodell
VETERANPOOLENS FRANCHISEMODELL
Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som
franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat
avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt.
Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet
med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer.
Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade
som aktiebolag.
Franchisetagaren ansvarar för att upprätta ett lokalkontor inom sitt distrikt, marknadsföra Veteranpoolen lokalt
och rekrytera veteraner för den lokala verksamheten.
Vidare är det franchisetagarens ansvar att organisera

ansvarig för alla uppdrag och ansvarar ytterst för att
arbetsmiljöregler efterlevs. Veteranpoolen AB ansvarar
centralt för att upprätthålla en ansvarsförsäkring avseende företagets uppdrag samt att tillse att våra veteraner
täcks av en Fora-försäkring när de är ute på uppdrag.
Som franchisetagare till Veteranpoolen AB så erhåller
man en andel av det täckningsbidrag som uppstår
mellan kundinbetalningar och lönekostnader inklusive
lönebikostnader.

TILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR
Som tjänstebolag har Veteranpoolen AB få fasta tillgångar. I huvudsak utgörs företagets tillgångar av kassa

och bemanna de lokala uppdragen.

och kundfordringar. Utöver detta kan företaget från tid

Veteranpoolen AB åtar sig sådant som kan utföras för

bokförs som immateriella tillgångar. Investeringar utgörs

hela kedjan så att stordriftsfördelar uppstår inom t ex
strategi, affärsutveckling, produktutveckling, marknads-

till annan genomföra återköp av franchisedistrikt som
i huvudsak förutom ovan nämnda återköp av franchisedistrikt av investeringar i affärssystem och digitala

föring och utbildning och administration.

stödsystem såsom t ex företagets hemsida. Under år 2016

Veteranpoolen AB är den juridiska enheten som faktu-

2015 genomfördes investeringar om 150 000 SEK.

genomfördes investeringar om 797 105 SEK och under

rerar kunden och betalar alla löner till företagets veteraner. På så sätt skapas stordriftsfördelar i administration
och möjligheten att centralt garantera våra veteraner
lön på rätt tid. Veteranpoolen AB är således juridiskt

”Veteranpoolen AB åtar sig sådant
som kan utföras för hela kedjan så
att stordriftsfördelar uppstår.”
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Veteranpoolen
i hela Sverige

LULEÅ

UMEÅ

Veteranpoolen är Sveriges
största tjänste- och bemanningsföretag med pensionärer som
utförare.

ÖSTERSUND

SUNDSVALL

HUDIKSVALL

Veteranpoolen erbjuder tjänster
till privatkunder och bemanningslösningar till företagskunder.

LEKSAND

VÄSTERÅS

UPPSALA

ESKILSTUNA

KARLSTAD

Företaget är rikstäckande med
41 distrikt från Luleå i norr till
Ystad i söder och har ca 6 600
registrerade veteraner.

ÖREBRO

Det stora flertalet av Veteranpoolens distrikt bedrivs som
franchisekontor.

HUDDINGE

MARIESTAD
LIDKÖPING
SKÖVDE
FALKÖPING

TROLLHÄTTAN
LERUM
BORÅS

O

VÄSTERVIK
OSKARSHAMN
VÄRNAMO
KALMAR
KARLSKRONA

MALMÖ
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Konkurrenter
Veteranpoolen har ett antal konkurrenter inom områ-

Inom kategorin Hjälp-i-hemmet är konkurrensen mycket

det för veteranbemanning men konkurrerar även med

väl utvecklad med ca 17 500 aktörer. Detta segment är

företag som verkar utanför nischen bemanning med

mycket fragmenterat och ingen konkurrent bedöms ha

pensionärer.

mer än 7-8 procents marknadsandel.

Det finns idag ett flertal företag som likt Veteranpoolen

När det gäller tjänstekategorin Hantverk konkurrerar

är fokuserade på att rekrytera och bemanna uppdrag

Veteranpoolen med fler än 67 000 aktörer. Dessa är

med pensionärer som utförare. Några av dessa konkur-

typiskt sett lokala hantverksfirmor som är mer eller mindre

renter har ett nationellt fotavtryck med kontor på flera

nischade på ett specifikt hantverkssegment såsom t ex

orter men det finns även de företag som verkar inom ett

måleri eller snickeri. Detta segment är mycket fragmen-

begränsat geografiskt område från ett specifikt kontor.

terat helt utan någon branschledare.

Veteranpoolen är den största aktören med störst geografisk täckning. Detta ger skalfördelar med möjlighe-

Även inom företagssegmentet konkurrerar Veteranpoo-

ten att dela centrala resurser och koncept mellan flera

len med en uppsjö olika konkurrenter. Dessa kommer

lokalkontor. Veteranpoolens nationella täckning ger

typiskt sett från bemanningsbranschen men kan även

också i vissa fall kundnytta då företagskunder kan anlita

vara andra typer av tjänste- eller entreprenadföretag

Veteranpoolen att utföra liknande uppgifter på flera

fokuserade på företagsmarknaden. Veteranpoolens

olika orter runt om i landet.

styrkor ligger i livserfarenhet, tillgänglighet och flexibilitet. Veteranpoolen kan förhoppningsvis snabbt hitta

Inom nischen för bemanning med avtals- och ålderspen-

en effektiv lösning på en bemanningsutmaning. Det är

sionärer återfinns ett antal konkurrenter. Två av de mer

Veteranpoolens ambition att bli ledande inom deltidsbe-

namnkunniga är Veterankraft AB samt Seniorbolaget i

manning på kortare sikt.

Sverige AB. Priser till kund sätts lokalt för att anpassas till
lokala marknadsförutsättningar. Generellt sett håller de
mer namnkunniga aktörerna en liknande prisbild. Förutom dessa finns det en stor mängd mindre aktörer inom
nischen som i vissa fall kan erbjuda tjänster till ett något
lägre pris jämfört med de mer etablerade alternativen.

”Veteranpoolen är den
största aktören med störst
geografisk täckning.”
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Strategier och mål
”Veteranpoolen ska vara branschledare och det största
och mest kända bolaget
inom sin nisch”.

STRATEGI

FINANSIELLA MÅL

Veteranpoolens styrelse har en strategi om fortsatt ut-

Veteranpoolen har ambitionen att öka marknadsbear-

veckling och expansion av verksamheten med fokus på

betningen i Sverige och därigenom öka antalet an-

att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starka-

ställda och kunder. En större och starkare organisation

re.

med fler kunder och veteraner ska borga för tillväxt och
positiv resultatutveckling.

Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare

UTDELNINGSPOLICY

med lokal förankring och ett engagemang för att driva

Veteranpoolen AB:s målsättning är att generera en rimlig

verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en

vinst som ger förutsättningar för framtida satsningar och

större helhet med stöttning från centrala resurser.

som kan verka som en buffert för perioder av sämre för-

MÅLSÄTTNINGAR

utsättningar. Ambitionen är även att bereda utdelningar
för sina aktieägare. Omfattningen av dessa utdelningar

 Veteranpoolen ska vara ledande inom systematiskt

förväntas ligga i intervallet 50 till 100 procent av resultat

arbetsmiljöarbete och målsättningen är att ingen med-

efter skatt. Nivån kommer styras av verksamhetens be-

arbetare ska skada sig på ett uppdrag.

hov av framtida satsningar, marknadsbedömningar samt
företagets finansiella position. Det kan även under vissa

 Ambitionen är att leverera tjänster som håller en myck-

förutsättningar finnas möjligheter till utdelningar som

et hög upplevd kvalitet från första kontakt till genomfört

överstiger 100 procent av fastställt resultat. Det kommer

uppdrag och betalning. Målet är att företagets kunder

inte finnas något egenvärde i att ackumulera kapital i

kontinuerligt ger en Net Promoter Score (NPS) som över-

bolaget utöver vad som kan anses skäligt för satsningar

stiger 50.

på framtiden och buffert för sämre tider.

 Veteranpoolen ska vara det naturliga valet för alla

KOMMANDE INVESTERINGAR

avtals- och ålderspensionärer som vill jobba extra.

Veteranpoolen planerar att under första kvartalet 2018
förvärva två franchisedistrikt. Investeringarna beräknas

 Bolaget ska uppfattas som ett proffsigt, öppet och

uppgå till cirka 825 000 SEK totalt för dessa distrikt. Där-

engagerande företag.

utöver planerar Bolaget att låta bygga en ny hemsida
vilket blir en investering om drygt 650 000 SEK.

 Veteranpoolen ska vara branschledare och det största och mest kända bolaget inom sin nisch.
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Styrelse, VD och revisor
PATRIK TORKELSON, 1973, STYRELSEORDFÖRANDE
Patrik är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt Civilingenjör från Chalmers. Patrik har en bakgrund
inom verksamhetsutveckling av tjänsteföretag samt traditionell industri. De senaste åren som huvudägare av HomeMaid AB (publ) och Fortner AB. Han är även ledamot i styrelsen för HomeMaid. Patrik är för tillfället VD för Fortner AB,
en av Sveriges största redovisningsbyråer, samt vice förbundsordförande i SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.
Aktieinnehav: 2 250 000 A-aktier och 296 534 B-aktier genom bolag

MATS CLAESSON, 1973, STYRELSELEDAMOT OCH VD
Mats är Civilingenjör från Chalmers och har dessutom studerat vid Handelshögskolan i Göteborg. Mats har mångårig erfarenhet av att utveckla såväl industri- som tjänsteföretag. De senaste åren bland annat som huvudägare av
HomeMaid AB (publ) och Fortner AB. Han är även styrelseordförande i HomeMaid. Mats är idag VD för Veteranpoolen AB.
Aktieinnehav: 2 250 000 A-aktier och 375 397 B-aktier genom bolag.

FREDRIK GREVELIUS, 1968, STYRELSELEDAMOT
Fredrik har en bakgrund som revisor, aktieanalytiker, kapitalförvaltare, aktiv ägare (bl a i friskolekoncernen AcadeMedia) och VD för det börsnoterade investmentbolaget Öresund. Fredrik är för närvarande investerare och styrelseledamot i ett flertal företag och är bland annat en av de största aktieägarna i HomeMaid AB (publ) och sitter i HomeMaids styrelse.
Aktieinnehav: 606 192 B-aktier privat och 886 089 genom kapitalförsäkring

SABINE SÖNDERGAARD, 1973, STYRELSELEDAMOT
Sabine är utbildad Jur.kand. vid Handelshögskolan i Göteborg. Sabine har mångårig erfarenhet från utveckling av
företag och föreningar. Sabine har en bakgrund som advokat och har även varit styrelseordförande i den allsvenska fotbollsklubben BK Häcken samt VD för Göteborg & Co, Göteborgs kommunalägda marknadsföringsbolag med
inriktning på destinationsutveckling. Sabine är för närvarande chefsjurist på Alektum Group.
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Bolaget.
Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bolagsengagemang återfinns längre fram i detta memorandum.
Styrelsen nås via Bolaget: Veteranpoolen AB, Hantverksgatan 30, 434 42 KUNGSBACKA,
telefon 020-350 355

MAGNUS LAGERBERG, REVISOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg, auktoriserad revisor, medlem
av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 Stockholm,
tel 010-213 30 00. Magnus Lagerberg har varit företagets revisor sedan 2013.
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Organisation
ORGANISATION
Veteranpoolen har idag cirka 6 600 veteraner engagerade i sin verksamhet. Dessa veteraner arbetar årligen i
en omfattning som omräknat till heltidstjänster motsvarar
cirka 230 tjänster.
På huvudkontoret i Kungsbacka och Göteborg arbetar
ca 11 anställda. Dessa medarbetare hanterar förutom
företagsledning frågor inom ekonomi, personal, marknadsföring och stöd till franchisetagarna. Arbetet på
huvudkontoren leds av en ledningsgrupp bestående av
Mats Claesson (VD), Richard Lindström (ekonomiansvarig), Gustav Jakobsson (marknadsansvarig) och Jarl

För VD Mats Claesson utgår för 2017 en ersättning om
100 000 kronor per månad plus en avsättning till pensionsförsäkring. Bolaget och VD har sex månaders ömsesidig uppsägningstid. VD har även ett bonusprogram
som baserar sig på tillväxt och utveckling av rörelseresultat.
Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till varken
styrelseledamöter eller VD. Revisionsarvode utgår enligt
av styrelsen godkänd räkning.

BONUSPROGRAM
För år 2017 finns ett bonusprogram etablerat för viktiga

Romlycke (etablerings- och regionsansvarig).

medarbetare. Syftet med bonusprogrammet är att mo-

STYRELSENS ARBETSFORMER

gynnar företags ekonomiska utveckling. Programmet har

Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget.
Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter, Patrik
Torkelson, Mats Claesson, Fredrik Grevelius och Sabine
Söndergaard. Av dessa bedöms Sabine Söndergaard
vara oberoende ledamot.
Patrik Torkelson och Mats Claesson har suttit med i
styrelsen sedan inledningen av 2013. Fredrik Grevelius
tillträdde i styrelsen på årsstämman 2016, medan Sabine
Söndergaard tillträdde på extra bolagsstämman 5 de-

tivera medarbetare och belöna starka prestationer som
även syftet att hålla företagets fasta kostnader på en
rimlig nivå.
Bonusprogrammet är baserat på hur företagets omsättning och rörelseresultat utvecklas i förhållande till budget
för räkenskapsåret.
Principen är att ingen bonus utgår förrän budget har
uppnåtts. Bonusprogrammet berör 16 medarbetare. Om
företaget når sitt stretch-mål så kan bonusprogrammet

cember 2017.

belasta företaget med en kostnad om maximalt ca 3.2

Under det kommande verksamhetsåret planerar sty-

för anteciperade bonusutbetalningar. Bonusprogram

relsen att ha sex ordinarie sammanträden. Vid mötena
kommer bland annat budget, affärsplaner, bokslut,
investeringar, finansiering, personal samt avtalsfrågor att
behandlas.

UPPFÖRANDEKODEN
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då
Bolagets aktie inte handlas på en så kallad reglerad
marknadsplats. Bolaget har trots det valt att inrätta en
valberedning för att utvärdera och komma med förslag
på ledamöter till styrelsen, föreslå revisorer och ersättningsnivåer till dessa.

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR
Ersättning till styrelseledamöter utgår med ett prisbasbelopp till respektive ledamot fram till och med ordinarie
årsstämma. Arvode utgår dock inte till styrelseledamöter
som är anställda i Bolaget. Framtida arvoden beslutas
om på kommande årsstämmor.
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MSEK för år 2017. Företaget gör löpande reservationer
för 2018 är inte fastställt utan kommer att tas fram av
styrelsen i anslutning till att företagets budget fastställs för
räkenskapsåret 2018.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Några transaktioner med närstående för övrigt förutom
löner och ersättningar som redovisas på denna sida
föreligger inte.

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER
Det finns inga intressekonflikter mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorer.

VÄSENTLIGA AVTAL
Veteranpoolen har väsentliga avtal med sina franchisetagare, sin leverantör av affärssystem, AboutTime AB
samt med sin löneadministratör Galpu AB. Företaget har
även ett ramavtal med Tele2 avseende telefoni- och
datatjänster.
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Utvald finansiell information
Den finansiella informationen är återgiven från Veteranpoolen AB:s årsredovisningar för åren 2015 och 2016,
samt från kvartalsredogörelser för de nio första månaderna 2016 respektive 2017. Årsredovisningarna har granskats av Bolagets revisor som tillstyrkt fastställande av
balans- och resultaträkningen, styrelsens förslag till vinstdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet till styrelse
och VD utan att göra några extra uttalanden. Informationen i årsredovisningarna är en del av memorandumet
som helhet och ska således läsas tillsammans med övrig
information i memorandumet. Kvartalsredogörelsen för
de nio första månaderna 2017 har översiktligt granskats
av bolagets revisor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2.) Övergången
har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35.

FORDRINGAR
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om
ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
					Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner		

5

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen.
					Antal år
Egenutvecklat affärssystem		

5

Verksamhetsområden		

5

Förvärvade affärssystem		

5

KOSTNADSFÖRINGSMODELLEN
Alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs när
de uppkommer.

LEASING
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing, oavsett om
avtalen är finansiella eller operationella.

INKOMSTSKATT
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har
redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt
de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
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Resultaträkning
						2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

Alla belopp i SEK				-2017-09-30

-2016-09-30

2016-12-31

2015-12-31

114 430 886

149 165 222

129 058 091

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning				

160 966 981

Övriga rörelseintäkter				334 725		268 595		365 255		352 643
Rörelsens intäkter				

161 301 706

114 699 481

149 530 477

129 410 734

Övriga externa kostnader			

-53 427 168

-39 162 409

-51 923 218

-43 570 399

Personalkostnader				

-92 215 494

-63 039 721

-84 347 221

-71 067 954

immateriella anläggningstillgångar		

-241 739		

-215 629		

-307 662		

-240 412

Rörelsens kostnader				

-145 884 401

-102 417 759

-136 578 101

-114 878 765

RÖRELSERESULTAT				

15 417 305

12 281 722

12 952 376

14 531 969

Övriga ränteintäkter och liknande poster		

25 764		

33 879		

52 456		

27 827

Övriga ränteintäkter från koncernföretag		

0		

0		

30 274		

92 219

Räntekostnader och liknande resultatposter

-628		

-362		

-376		

-920

Rörelsens kostnader

Avskrivning materiella och

Resultat från finansiella poster

Finansiella poster				25 136		33 517		82 354		119 126
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

15 442 441

12 315 239

13 034 730

14 651 095

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond			0		0		0		-3 690 000
Återföring från periodiseringsfond		

0		

0		

7 743 187

0

Summa bokslutsdispositioner			

0		

0		

7 743 187

-3 690 000

RESULTAT FÖRE SKATT				

15 442 441

12 315 239

20 777 917

10 961 095

Skatt på årets resultat				

-3 397 337

-2 709 353

-4 622 721

-2 443 221

Övriga skatter					0		0		-1 585		0
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 			
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
			
Alla belopp i SEK				2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Egenutvecklade affärssystem					277 757		0		347 663
Övriga immateriella anläggningstillgångar

1 283 299

196 667		

730 518		

97 493

Summa immateriella anläggningstillgångar

1 283 299

474 424		

730 518		

445 156		

Inventarier, verktyg och inställningar		

354 446		

168 000		

232 874		

108 791

Summa materiella anläggningstillgångar		

354 446		

168 000		

232 874		

108 791

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

1 637 745

642 424		

963 392		

553 947

Kundfordringar					

21 422 438

14 870 315

9 884 538

11 327 891

Övriga fordringar 				

18 459 686

15 703 848

5 959 532

2 983 630

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

479 556		

479 525		

672 918		

435 211

Summa kortfristiga fordringar			

40 361 680

31 053 688

16 516 988

14 746 732

Kassa och bank					

22 844 294

18 203 833

21 946 592

17 957 710

Summa kassa och bank				

22 844 294

18 203 833

21 946 592

17 957 710

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

63 205 974

49 257 521

38 463 580

32 704 442

SUMMA TILLGÅNGAR				

64 843 719

49 899 945

39 426 972

33 258 389

Materiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
		
Alla belopp i SEK				

2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital					50 000		50 000		50 000		50 000
Summa bundet kapital				

50 000		

50 000		

50 000		

50 000

Balanserat resultat				

-2 546 214

2 535 174

-5 999 826

-5 982 700

Erhållet aktieägartillskott				

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Årets resultat					

12 045 104

9 605 886

16 153 611

8 517 874

Summa fritt eget kapital				

15 498 890

18 141 060

16 153 785

8 535 174

SUMMA EGET KAPITAL				

15 548 890

18 191 060

16 203 785

8 585 174

Obeskattade reserver				

0		

7 743 187

0		

7 743 187

Summa obeskattade reserver			

0		

7 743 187

0		

7 743 187

Leverantörsskulder				

1 934 174

631 816		

1 254 510

1 794 467

Skuld till koncernföretag				

6 204 726

0		

3 504 726

0

Aktuella skatteskulder				

3 384 894

474 971		

2 079 940

297 867

Övriga skulder					

13 265 316

8 262 149

6 581 068

6 745 503

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 505 719

14 596 762

9 802 943

8 092 191

Summa kortfristiga skulder			

49 294 829

23 965 698

23 223 187

16 930 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

64 843 719

49 899 945

39 426 972

33 258 389

Fritt eget kapital

OBESKATTADE RESERVER

SKULDER
Kortfristiga skulder

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter				
Företagsinteckningar				

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Summa ställda säkerheter			

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Borgensåtagande för HomeMaid (publ)		

250 000		

250 000		

250 000		

5 250 000

Summa eventualförpliktelser			

250 000		

250 000		

250 000		

5 250 000

Eventualförpliktelser
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Alla belopp i SEK

Eget kapital IB 2015-01-01

Aktiekapital

Övrigt bundet
eget kapital

50 000

Utdelning till aktieägare

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

0

10 048 324

5 268 975

0

-15 300 000

Disposition föregående års resultat

15 367 299
-15 300 000

5 268 975

-5 268 975

Årets vinst

Summa
eget kapital

8 517 874

8 517 874

Eget kapital UB 2015-12-31

50 000

0

17 300

8 517 874

8 585 174

Eget kapital IB 2016-01-01

50 000

0

17 300

8 517 874

8 585 174

Utdelning till aktieägare

-8 535 000

Disposition föregående års resultat

8 517 874

Årets resultat

-8 535 000
-8 517 874
16 153 611

16 153 611

Eget kapital UB 2016-12-31

50 000

0

174

16 153 611

16 203 785

Eget kapital IB 2017-01-01

50 000

0

174

16 153 611

16 203 785

Utdelning till aktieägare

-12 700 000

Disposition föregående års resultat

16 153 611

Periodens resultat
Eget kapital UB 2017-09-30

50 000

0

3 453 785

-12 700 000
-16 153 611
12 045 104

12 045 104

12 045 105

15 548 890
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KASSAFLÖDESANALYS

				
						2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2017-09-30

-2016-09-30

-2016-12-31

-2015-12-31

Rörelseresultat 					

15 417 305

12 281 722

12 952 376

14 531 969

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

176 855		

175 630		

357 386		

248 508

Erhållen ränta m.m.				

25 764		

33 879		

82 730		

120 046

Alla belopp i SEK				
Den löpande verksamheten

Erlagd ränta					-628		-362		-376		-920
-2 067 497

-2 532 249

-2 842 233

-2 375 066

13 551 797

9 958 620

10 549 883

12 524 537

Minskning (+)/Ökning (-) av kundfordringar

-11 298 537

-3 542 424

1 443 353

-3 084 122

Minskning (+)/Ökning (-) av fordringar		

-12 607 985

-12 764 533

-3 213 609

6 870 257

Minskning (-)/Ökning (+) av leverantörsskulder

679 664		

-1 162 651

-539 957		

1 003 762

Minskning (-)/Ökning (+) av kortfristiga skulder

21 448 853

8 021 217

1 546 317

4 143 386

Kassaflöde från den löpande verksamheten

11 773 794

510 229		

9 785 987

21 457 820

Betald inkomstskatt				
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av goodwill								0		-150 000
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillg.

-687 000		

-180 000		

-633 000 0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -189 092		

-84 106		

-164 105 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-876 092		

-264 106		

-797 105		

-150 000

Utbetald utdelning				

-10 000 000

0		

-5 000 000

-15 300 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 000 000

0		

-5 000 000

-15 300 000

Förändring av likvida medel			

897 702		

246 123		

3 988 882

6 007 820

Likvida medel vid årets början			

21 946 592

17 957 710

17 957 710

11 949 890

Likvida medel vid periodens/årets slut		

22 844 294

18 203 833

21 946 592

17 957 710

Finansieringsverksamheten
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Nyckeltal

						2017-01-01

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

Alla belopp i SEK				

-2017-09-30

-2016-09-30

-2016-12-31

-2015-12-31

Nettoomsättning 				

160 966 981

114 430 886

149 165 222

129 058 091

Omsättningstillväxt 				41 %		20 %		16 %		34 %
Soliditet 					24 %		36 %		41 %		43 %
Likvida medel 					

22 844 294

18 203 833

21 946 592

17 957 710

Kassalikviditet 					128 %		80 %		166 %		193 %
Avkastning på totalt kapital			

27 %		

28 %		

28 %		

35 %

Antal aktier					500		500		500		500
Resultat per aktie, kr				0,66		0,53		0,89		0,47
Medelantal anställda, st				230				218		184
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet						Justerat eget kapital/balansomslutning
Kassalikviditet					Omsättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Avkastning på totalt kapital			

Justerat resultat efter skatt/genomsnittlig balansomslutning

Medeltalet anställda				

Arbetstiden omräknat till heltidstjänster

Resultat per aktie				

Periodens alt årets resultat/omräknat till dagens antal aktier,

						18 241 474 aktier
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Kommentarer till den finansiella informationen
ALLMÄNT

KOSTNADER

Veteranpoolen AB bemannar företag och hjälper privat-

Den största kostnadsposten i Veteranpoolen är personal-

personer med bland annat hantverkstjänster, trädgårds-

kostnaderna till de veteraner som utför de tjänster som

tjänster och hushållsnära tjänster. Företagets utförare är

Bolaget erbjuder. Därutöver ingår personalkostnader för

avtals- eller ålderspensionärer som arbetar extra i den

den administrativa personalen i kostnadsposten. Per-

omfattning de själva väljer. Det stora flertalet av Vete-

sonalkostnaderna följer i stort intäktsutvecklingen vilket

ranpoolens kontor drivs av franchisetagare som upprätt-

innebär att de ökat från 71 068 TKR 2015 till 84 347 TKR

håller och utvecklar Veteranpoolens verksamhet inom

2016 vilket är en ökning med 19 procent. Personalkostna-

ett specifikt geografiskt distrikt.

derna för de första tre kvartalen 2017 var 92 215 TKR, att
jämföra med 63 040 TKR motsvarande period förra året,

INTÄKTER

vilket innebär en ökning med 46 procent.

Intäkterna i Veteranpoolen har utvecklats positivt sedan
starten. År 2015 uppgick de till 129 410 TKR för att 2016 sti-

Den andra stora kostnadsposten för Veteranpoolen

ga med 16 procent till 149 530 TKR. Den positiva utveck-

utgörs av övriga externa kostnader där kostnader så som

lingen har fortsatt under 2017 för att under de tre första

franchiseavgifter och övriga kostnader såväl runt utförda

kvartalen uppgå till 161 301 TKR, vilket är en ökning med

tjänster som för interna administrativa tjänster ingår.

41 procent jämfört med samma period året innan, då

Dessa övriga externa kostnader har ökat från 43 570 TKR

de samlade intäkterna uppgick till 114 699 TKR.

2015 till 51 923 TKR 2016, vilket motsvarar en ökning på 19
procent. För de tre första kvartalen 2017 uppgick de till

Under 2017 kan en allt tydligare trend urskiljas gällande

53 427 TKR, jämfört med 39 162 TKR samma period 2016,

att företagssektorn blir en viktigare sektor för tillväxten i

vilket är en ökning med 36 procent.

Bolaget:

RÖRELSERESULTAT

		2015

2016

Q1-Q3 2017

Privat		

77 %

72 %

64 %

från 14 532 TKR 2015 till 12 952 TKR för helåret 2016. Fram-

Företag		

23 %

28 %

36 %

förallt var det avslutningen på året som tyngde resultat-

Trots omsättningstillväxten 2016 sjönk rörelseresultatet

utvecklingen. För de inledande tre kvartalen 2017 har
De tjänster som efterfrågas av privatpersoner är fram-

rörelseresultatet ökat till 15 417 TKR, jämfört med 12 282

förallt trädgård, hjälp-i-hemmet och omsorg, medan

TKR motsvarande period 2016.

företag väljer att använda Veteranpoolen som en extraresurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Under 2015 gjorde Veteranpoolen avsättningar till

I posterna övriga rörelseintäkter ingår i huvudsak intäkter

periodiseringsfond med 3 690 TKR vilket minskade årets

från avyttrade distrikt, vilket uppgått till 350 TKR per år de

skattekostnad och sänkte årets resultat. I bokslutet 2016

senaste åren.

återfördes bolagets samtliga gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vilket ökade resultatet före skatt med
7 743 TKR. Det ökade resultatet medförde en betydligt
högre skattekostnad för året men även att årets resultat
ökade högst väsentligt.
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Kommentarer till den finansiella informationen
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT
Till följd av avsättningen till periodiseringsfond 2015 och
upplösningen av periodiseringsfonderna 2016 är inte
dessa årsresultat jämförbara. Utan dessa korrigeringar
hade Veteranpoolen uppvisat en negativ resultatutveckling mellan åren. De första tre kvartalen 2017 har
däremot resultatutvecklingen gått ifrån 9 606 TKR 2016 till
12 045 TKR 2017 vilket är en resultattillväxt om 25 procent.

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
I samband med återköp av franchisekontor uppstod
2015 en goodwillpost om 150 TKR. Under 2016 och 2017
har det investerats runt 650 TKR per år i utveckling av affärssystemet och ytterligare återköp av franchisekontor
vilket balanserats som immateriella anläggningstillgångar. De materiella anläggningstillgångarna som investerats i är kontorsutrustning för att bedriva den administrati-

Under december 2017 har aktiekapitalet ökats i Bolaget
genom en fondemission för att uppfylla aktiebolagslagens krav för ett publikt aktiebolag. Efter genomförd
fondemission uppgår aktiekapitalet till 547 TKR. Därutöver
lämnade Veteranpoolen även en utdelning till HomeMaid AB i december 2017 om 2 900 TSEK.

SKULDER

Långfristiga skulder
Veteranpoolen har i dag inga långfristiga skulder och
har inte heller haft det under den period som redovisas i
föreliggande memorandum.
Kortfristiga skulder
Veteranpoolens kortfristiga skulder har ökat från att
ha varit 16 930 TKR 2015 till att uppgå till 49 295 TKR vid
tredje kvartalets utgång 2017. Uppgången beror dels
på att Bolaget haft en skuld till HomeMaid om 6 205 TKR,

va verksamheten på huvudkontoret.

dels att upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

kvartalet 2017. I denna summa ligger ersättningar till

Fordringarna i Veteranpoolen har ökat från 14 747 TKR
2015 och 16 517 TKR i bokslutet 2016 till hela 40 362 TKR
vid tredje kvartalets utgång 2017. Fordringarna bestod i
tredje kvartalets utgång 2017 till 21 422 TKR av kundfordringar, dessutom utgjorde 18 460 TKR övriga fordringar,
vilket utgör upparbetade men ej ännu fakturerade

ökat från 8 092 TKR till 24 506 TKR vid utgången av tredje
franchisetagare för utförda tjänster under hösten 2017
som dessa ännu ej fakturerat Veteranpoolen. Ökningen
är en följd av den allt högre omsättningen i verksamheten. Vid utgången av 2017 har skulden till HomeMaid
återbetalats.

tjänster.

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Förutom fordringar utgör omsättningstillgångarna även

Det finns en uttagen företagsinteckning på Veteranpoo-

likvida medel i form av tillgodohavanden i kassa och på
bank. Vid utgången av tredje kvartalet 2017 hade Vete-

len om 4 000 TKR. Därutöver hade Bolaget ett borgensåtagande om 250 TKR för ett lån som HomeMaid uppta-

ranpoolen 22 844 TKR i likvida medel.

git. Detta är sedan december 2017 annulerat.

EGET KAPITAL

KASSAFLÖDE

Veteranpoolen har under de senaste åren gjort utdelningar till moderbolaget. Trots detta har det egna kapitalet ökat från 8 535 TKR 2015 till 15 549 TKR vid utgången

Veteranpoolen har genom åren haft ett mycket starkt
positivt kassaflöde. Från den löpande verksamheten var
kassaflödet 2015 21 458 TKR. Första tre kvartalen 2016

av tredje kvartalet 2017.

var kassaflödet från den löpande verksamheten dock

Under rubriken Fritt eget kapital finns i årsredovisningar-

fordringarna. På helåret 2016 uppgick däremot kassa-

na en post Erhållet aktieägartillskott. Detta kapital erhöll
Bolaget redan i samband med uppstarten av verksamheten 2012. Tillskottet är ett ovillkorat aktieägartillskott

endast 529 TKR, men då hade Bolaget istället ökat på
flödet från den löpande verksamheten till 9 786 TKR. För
de tre första kvartalen 2017 uppgår kassaflödet från den
löpande verksamheten till 11 774 TKR.

som inte ska återbetalas till ägaren.
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Kommentarer till den finansiella informationen
NYCKELTAL
Hela 34 procent 2015, 16 procent 2016 och 41 procent

FÖRÄNDRING AV BOLAGETS
FINANSIELLA STÄLLNING EFTER SENAST
LÄMNAD REDOVISNING

de första tre kvartalen 2017.

Under december har Veteranpoolen lämnat en utdel-

Omsättningstillväxten har under åren varit mycket hög.

ning till HomeMaid om 2 900 TSEK. Det innebär att likvida
Soliditeten har under 2015 och 2016 legat på 43 respekti-

medel har minskat med 2 900 TSEK i Veteranpoolen och

ve 41 procent. Den höga utdelningen i Bolaget har inne-

att det egna kapitalet har minskat med motsvarande

burit att soliditeten dock fallit till 24 procent vid utgången

belopp i Bolaget.

av tredje kvartalet 2017.
Efter att bolaget offentliggjort räkenskaperna för tredje
Kassalikviditeten är och har varit väldigt god genom

kvartalet 2017 har verksamheten utvecklats i paritet med

att vara betydligt över ett hundra procent, förutom vid

tidigare utan att det skett några större förändringar i

tredje kvartalets utgång 2016.

Bolagets finansiella ställning förutom ovanstående utdelning till HomeMaid. Under december 2017 genomfördes

Avkastningen på totalt kapital är god beroende på att

en fondemission som ökade aktiekapitalet till 547 TSEK,

Bolaget inte binder speciellt mycket kapital för verksam-

och en aktiesplit som ökade antalet aktier i Bolaget.

heten.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Den 28 februari 2018 kommer Veteranpoolen att offentliggöra sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret

Vid bokslutet 2016 uppgick veteranerna i Bolaget till

2017. Därefter kommer Bolaget att rapportera kvartalsvis

drygt 6 000 personer som omräknat till heltidsanställning-

med maximalt två månaders fördröjning. Rapporterna

ar utförde tjänster motsvarande 218 personer. Antalet

kommer att presenteras på Bolagets och AktieTorgets

heltidsanställda personer i Bolaget uppgår till 11 per-

hemsidor. Datum för kommande rapportering kommer i

soner. Vid tredje kvartalet 2017 hade Veteranpoolen

förväg finnas tillgängligt på Bolagets IR-sida.

drygt 6 600 personer som utfört arbete motsvarande 230
heltidsanställningar.

Årsstämma i Veteranpoolen är beslutad till den 23 maj
2018. Kallelse till stämman kommer att ske på det sätt
bolagsordningen föreskriver.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM
HÄNVISNING
Till memorandumet har följande dokument införlivats
genom hänvisning: de tre senaste årens årsredovisningar jämte revisions-berättelser. Dessa finns att hämta på
www.veteranpoolen.se
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Aktieägare
AKTIEÄGARE I HOMEMAID AB (PUBL) 2017-09-30
						Antal		Antal		Andel		Andel
						A-aktier		B-aktier		röster		kapital
House of Service Investment			

2 250 000

296 534		

42,39 %		

13,96 %

Triega AB							2 750 000

10,09 %		15,08 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 					

2 636 046

9,68 %		

14,45 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension				

1 790 010

6,57 %		

9,81 %

Fredrik Grevelius							600 479		2,20 %		3,29 %
MDM Invest AB							532 389		1,95 %		2,92 %
Eva-Karin Sjödin Dahl						400 000		1,47 %		2,19 %
Johan Grevelius							321 419		1,18 %		1,76 %
Carl Grevelius							300 000		1,10 %		1,64 %
Q & Co Städ AB							267 500		0,98 %		1,47 %
Sven Lidén							200 000		0,73 %		1,10 %
IFK Göteborg							194 480		0,71 %		1,07 %
Övriga ca 2 230 aktieägare					

5 702 617

20,95 %		

31,26 %

Totalt						

15 991 474

100,0 %

100,0 %

2 250 000

Aktieägare i HomeMaid AB enligt aktieboken per den 30 september 2017.

Aktiekapitalets utveckling
Händelse

Totalt

Totalt antal

antal aktier

A-aktier

2012 Bolagets bildande

Totalt antal

Totalt

Kvotvärde

B-aktier aktiekapital aktiekapital

500

2017 Sammanläggning 1:500

Ökning av

50 000

50 000

100

1

50 000

50000

2017 Split 18 241 474:1

18 241 474

50 000

0,002741

2017 Serie A och Serie B skapas

18 241 474

2 250 000

15 991 474

50 000

0,002741

2017 Fondemission

18 241 474

2 250 000

15 991 474

547 244,22

0,03

497 244,22

Styrelsen i Veteranpoolen har för avsikt att under våren 2018 på en bolagsstämma lägga fram ett förslag om optionsprogram till nyckelpersoner i Bolaget.
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Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Veteranpoolen AB uppgår till 547 244,22

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskil-

kronor, fördelat på 2 250 000 A-aktier och 15 991 474

da förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige

B-aktier, vilket innebär totalt 18 241 474 aktier.

och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte

Bolagets A-aktier berättigar till fem (5) röster per aktie

är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock

och Bolagets B-aktier till en (1) röst per aktie. Samtliga

normal svensk kupongskatt.

aktier har lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst
och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktieägare i

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Bolaget har företrädelserätt vid emission, i proportion till

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Akti-

befintligt innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk

erna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd

rätt och denominerade i svenska kronor.

av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets

AKTIEBOK
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB,
Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, som registrerar aktierna

aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret.

på den person som innehar aktierna. Aktieägare erhåller

LIKVIDITETSGARANT

inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bo-

Veteranpoolen AB har idag inget avtal med någon part

lagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och

om att garantera likviditeten i handeln av aktien.

värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras
på person i elektroniskt format.

HANDELSBETECKNING

PROJEKTLEDARE FÖR NOTERINGEN
Veteranpoolen AB använder InWest Corporate Finance
AB, med organisationsnummer 556978-2492, som pro-

Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är VPAB B. ISIN-

jektledare för noteringen. InWest Corporate Finance har

kod för aktien är SE0010663161.

bistått ledningen för Veteranpoolen med tjänster röran-

FRAMTIDA UTDELNINGAR

de upprättande av memorandum och stöd vid frågor
rörande bolagsformalia i samband med noteringen. In-

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna

West Corporate Finance erhåller ett på förhand avtalat

medför rätt till utdelning från och med avstämningsda-

arvode för utförda tjänster. Företrädare för InWest Cor-

gen. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter

porate Finance har inga ägarintressen i Veteranpoolen.

ordinarie årsstämma. Utbetalning ombesörjs av Eurocnormalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregist-

RÅDGIVARE VID EUROCLEARANSLUTNINGEN

rerade aktier, av förvaltaren. Rätt till utdelning tillfaller

Veteranpoolen använder Aktieinvest FK AB, med

den som på fastställd avstämningsdag som bestäms

organisationsnummer 556072-2596, som rådgivare vid

av bolagsstämman är registrerad som ägare i den av

anslutningen till Euroclear i samband med föreliggande

Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel

notering. Aktieinvest FK AB har inget ägarintresse i Vete-

i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det

ranpoolen AB.

lear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs

antal aktier som innehavaren äger.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet
mot Bolaget och begränsas endast genom regler om
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet
Bolaget.

MEMORANDUM

SIDA 31

Riskfaktorer
En investering i Veteranpoolen AB utgör en affärsmöj-

Dessa kan öka i omfattning så att de kan få negativ

lighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund

inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara
svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan

Försäljningsrisk

förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan

Veteranpoolen ABs kunder utgörs av allt från enskilda

risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det

privatpersoner och kommuner till företag. Avslut och

viktigt att beakta de personer som ska driva verksam-

uppsägning av uppdrag från större kunder kan få vä-

heten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksam-

sentlig betydelse vilket kan leda till försämrad omsättning

het som ska bedrivas. Den som överväger att köpa

och kan få negativ inverkan på Bolagets resultat och

aktier i Veteranpoolen bör inhämta råd från kvalificerad

finansiella ställning.

rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som
har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess ak-

Ränte- och motpartsrisker

tie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning

Veteranpoolen AB är genom sin verksamhet exponerad

och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

för ränte-, kredit- och motparts-, likviditets- och refinan-

BOLAGSRISKER

sieringsrisker samt kapitalrisk.

Begränsade resurser

Risk med olönsamma lokalkontor

Veteranpoolen är ett litet företag med begränsade re-

Ungefär hälften av Veteranpoolens lokalkontor har inte

surser vad gäller ledning, administration och kapital. För

nått en volym som gör att de har någon lönsamhet. Det

genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna

föreligger risk att kontor inte når lönsamhet inom en rimlig

disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en

tid. Detta kan i sin tur leda till driftsstörningar samt gene-

risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drab-

rera extrakostnader för Veteranpoolen AB vilket kan leda

bas av finansiellt och operativt relaterade problem.

till försämrad omsättning och kan få negativ inverkan på
Bolagets resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Veteranpoolen baserar sin framgång på ett fåtal per-

Risk att uppdelningen medför ökade administrativa

soners kunskap, erfarenhet och kreativitet i ledningen.

kostnader

Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna

Den genomförda uppdelningen och parallella note-

kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med

ringen av Veteranpoolen kommer att medföra högre

att minska beroendet genom en god dokumentation av

kostnader för administration, noteringskostnader, redo-

rutiner och arbetsmetoder. Veteranpoolen ABs strävan

visnings- och IR-funktioner. Kostnaderna kan i vart fall på

är att alltid leverera högkvalitativa och kundanpassade

kort sikt äta upp en stor del av de förväntade vinsterna

tjänster. I detta sammanhang kan personalens motiva-

med uppdelningen.

tion och kunskap inte underskattas. Att kunna rekrytera
och attrahera rätt personal är av stor vikt för bolaget,

OMVÄRLDSRISKER

såväl i ledning av Bolaget, franchisetagare, som vetera-

Konkurrens

ner ute på fältet.

Veteranpoolen verkar på en relativt fragmenterad
marknad med många mindre, och ofta lokalt baserade,

Risk för reklamationer

konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen

Veteranpoolen AB utför årligen ett antal uppdrag där

hårdnar inom vissa tjänsteområden och/eller geografis-

gällande lagstiftning stipulerar garantiåtagande och

ka marknader vilket kan leda till försämrad omsättning,

kunders reklamationsrätt. Det är företagets strävan att i

men även ökad prispress som kan leda till försämrad

så stor utsträckning som möjligt leva upp till kunders för-

lönsamhet.

väntan samt gällande lagar och riktlinjer. Det föreligger
dock alltid en risk för att uppdrag leder till reklamationer

Politisk risk

eller skadeståndskrav som företaget kan komma att

Politiska beslut som berör RUT- och ROT-avdraget, kom-

behöva hantera.

munala beslut såsom införande av trängselavgifter och
övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har
stor betydelse för bolaget. Den allmänna konjunkturen
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Riskfaktorer
påverkar hushållens köpkraft och denna har betydelse

Kursfall på aktiemarknaden

för efterfrågan på tjänster inom koncernens verksam-

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker

hetsområden. Förändringar i avdragsrätten kan påverka

så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursför-

kundernas efterfrågan på RUT- och ROT-tjänster vilket

ändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.

kan leda till försämrad omsättning och kan få negativ

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologis-

inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

ka faktorer. En aktie som Veteranpoolens påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka

Veteranpoolens anställningsmodell bygger på att pensi-

till sin natur många gånger kan vara problematiska att

onärer jobbar extra och tjänar extra lön utöver sin pensi-

förutse och skydda sig mot.

on. Förändringar inom regelverk såsom arbetslagstiftning
modell behöver justeras vilket kan få negativ inverkan

RISKER FÖRKNIPPADE MED
UTDELNINGEN

på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Veteranpoolen och HomeMaid kommer båda att vara

eller skattelagstiftning skulle kunna leda till att denna

AKTIEMARKNADSRISKER

två betydligt mindre bolag efter utdelningen. Det är inte
säkert att de båda bolagens gemensamma värde på

Aktien tas upp till handel på en handelsplattform

aktiemarknaden kommer att vara samma som tidigare

Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte

när de värderades som ett bolag. Normalt värderas ett

av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en

mindre bolag med en viss rabatt på aktiemarknaden.

så kallad reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt
noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagreg-

MARKNADSPLATS

ler. En investerare bör dock vara medveten om att han-

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktie på

del med aktier noterade utanför en så kallad reglerad

AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värde-

marknad kan vara mer riskfylld.

pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget bedriver en handelsplattform (MTF). De aktier som är

Ingen tidigare offentlig handel med Bolagets aktie

noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattan-

Bolagets aktier har tidigare inte varit föremål för offentlig

de regelverk som de aktier som är upptagna för handel

handel vilket gör det svårt att förutse vilket intresse Bola-

på så kallad reglerad marknad, såsom t ex. Nasdaq

gets aktie kommer att få. Vid ett svagt intresse minskar

Stockholm. AktieTorget har dock ett eget regelsystem

förutsättningarna för en aktiv handel i aktien vilket kan

som är anpassat för mindre bolag, i syfte att främja ett

medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

gott investerarskydd. Med beaktande av AktieTorgets,

Svårigheten i att uppskatta marknadens intresse av Bo-

relativt sett, mindre omfattande regelverk, kan en aktie

laget medför även en risk i att marknadspriset avsevärt

noterad på AktieTorget anses som en mer riskfylld place-

kan skilja sig över tid.

ring än aktier som handlas på en reglerad marknad.

TVISTER
Veteranpoolen AB genomför uppdrag för tusentals kunder varje år. Då och då händer det att en kund inte
betalar inom angiven kredittid för ett uppdrag. Om det föreligger något problem eller finns en reklamation för
ett uppdrag så gör Veteranpoolen ett försök att tillgodose kundens önskemål om korrigering. Om en faktura inte
är bestriden eller om Veteranpoolen gör bedömningen att genomfört uppdrag berättigar till betalning så kan
ett ärende lämnas till inkasso och eventuellt även kronofogdemyndigheten. I vissa fall hänvisas ett ärende från
kronofogdemyndigheten till tingsrätt. Veteranpoolen har ett fåtal tvister hänvisade till tingsrätten varje år.
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR VETERANPOOLEN АВ (org. nr 556905-1070)

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller

1. Firma

A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i

Bolagets firma är Veteranpoolen АВ. Bolaget är publikt
(publ).
2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län. Bolagsstämma ska hållas i Kungsbacka eller

kvittning ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan kom-

Stockholm.

ma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive

3. Verksamhet

nen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att

Föremål för bolagets verksamhet är uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst

företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissiobytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas

2.000.000 kronor.

företrädesrätt.

5. Aktieslag

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska

Aktier kan ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktie
medför fem (5) röster per aktie och B-aktie medför en (1)
röst per aktie. I övrigt medför aktier av serie A och av se-

eventuella nya aktier emitteras av varje aktieslagslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som
finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktierna av visst

rie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma akties-

Sammanlagt lägsta antal aktier ska vara 15 000 000 och

skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att

sammanlagda högsta antal aktier ska vara 60 000 000.
A- och B-aktie kan vardera serien ges ut till högst det
antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall
ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna
aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
teckningsrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

lag i förhållande till sin andel i aktieslag. Vad nu sagts
genomföra fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8)
bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
7. Revisorer
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer, med
eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.
8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
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Bolagsordning
9. Deltagande i bolagsstämma

11. Räkenskapsår

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolags-

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 de-

stämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan

cember.

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan

12. Avstämningsförbehåll

till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre-

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän

gister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentra-

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-

ler och kontoföring av finansiella instrument.

afton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma 5 december 2017.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två
biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan
härom enligt föregående stycke.
10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut om
а) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt revisorer, och i förekommande
fall, revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämma
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
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Skatteaspekter i Sverige
INLEDNING

FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Följande är en sammanfattning av skattekonsekvenser

Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i Veteran-

för investerare, som är eller kommer att bli aktieägare

poolen AB ska genomsnittsmetoden användas oavsett

i Veteranpoolen. Sammanfattningen är baserad på

om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt den-

aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän

na metod ska anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av

information.

den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av
samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktie-

anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade

ägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda

förändringar (såsom split eller fondemission) avseende

skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följan-

innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden

de, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga,

kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kal�-

inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen

lade schablonregeln användas. Denna regel innebär

omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som

att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av

omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

försäljningspriset efter avdrag.

UTDELNING

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier beskattas fysiska

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska

personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstsla-

personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget

get kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot
vinst på andra aktier eller mot andra marknadsnoterade

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalpla-

delägarrätter (med undantag för andelar i investerings-

ceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skatte-

fonder som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till

pliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för

den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan

närvarande 22 procent.

är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstsla-

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar

get kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av

föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbeting-

tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med

ade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade

30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000

under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst

kronor och med 21 procent för underskott därutöver.

10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av

Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att

Juridiska personer – Juridiska personer utom dödsbon

aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet

beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverk-

på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstill-

samhet för närvarande till skattesatsen 22 procent.

fället.

Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och
aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda
kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och
aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument
utan begränsning framåt i tiden.
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Skatteaspekter i Sverige
För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för
närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster
samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att
andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.
Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare
eller närstående denne, som är verksamma i Bolaget i
betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda
regler behandlas därför inte närmare här.

INVESTERINGSSPARKONTO
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av
aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid
förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell
utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på
kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller
förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent,
och betalas varje år.

KUPONGSKATT

LEX ASEA
En koncern kan under vissa förutsättningar delas upp på
mindre enheter utan omedelbara inkomstskatteeffekter. Uppdelningen görs genom att ett moderbolag till
sina aktieägare delar ut samtliga andelar i ett eller flera
dotterbolag. Efter en sådan ombildning ägs dotterbolaget direkt av ägarna till moderbolaget. Reglerna brukar
kallas lex ASEA, eftersom de ursprungligen infördes för att
underlätta en delning av ASEA. Villkoren för att lex-ASEA
skall vara applicerbart vid utdelningen av Veteranpoolen AB bedöms vara uppfyllda.
Som anskaffningsutgift för andelar som erhållits genom
lex ASEA-utdelning ska anses så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid
tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för
dessa aktier. Skatteverket brukar ge ut information om
hur anskaffningskostnaden bör proportioneras när det
gäller utdelningar från större bolag. Detta görs i formen
av meddelanden. När det senare ska beräknas ett
omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget, ska den
genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i detta
bolag minskas i motsvarande mån.

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen
är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras
genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal.
För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie
i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om
skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget
hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt
Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de
fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för
kupongskatteavdraget.
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Komplett förteckning av styrelsens och VD:s
samtliga uppdrag under de senaste fem åren
Namn

Organisations-

Befattning

Tid

nummer
MATS CLAESSON

STYRELSELEDAMOT, VD

Fortner AB

556283-6295

Ordförande

13-11-15 –

Ledamot

09-06-09 – 13-11-15

Human Care HC AB (publ)

556494-6332

Ledamot

10-04-26 – 15-05-26

HomeMaid AB (publ)

556543-8883

Ordförande

09-04-30 –

Applied Marketing Sweden AB

556626-9212

Suppleant

10-06-16 – 16-07-21

Applied Invest Sweden AB

556666-3273

Suppleant

10-06-16 – 16-07-21

Applied Sourcing Holding Sweden AB

556666-3281

Suppleant

10-06-16 – 16-07-22

Applied Transactions Sweden AB

556668-0335

Suppleant

10-06-16 – 16-07-22

Applied Training Sweden AB

556676-5243

Suppleant

10-06-16 – 16-07-21

Industriutvecklings AB Ljusfyren

556683-9212

Ordförande

05-11-01 –

Tremont Capital AB

556685-9871

Ordförande

05-11-01 –

House of Service Investment Sverige AB

556687-3401

Ledamot

09-04-24 –

Veteranpoolen AB

556905-1070

Ledamot, VD

13-01-25 –

Back Bay Investment AB

556951-2527

Ledamot

14-02-15 –

Josefint Inredning & Homestaging AB

556988-3829

Suppleant

14-10-30 –

Pegital Holding AB

559080-9009

Ledamot

17-05-26 –

Pegital AB

559080-9033

Ordförande

17-05-24 –

Pegital Investment AB

559080-9082

Ordförande

17-05-24 –

Bostadsrättsföreningen KRÅKBERGET

769608-3596

Ledamot

12-08-02 – 13-01-29

Applied Transaction Sweden KB

969677-4505

Prokurist

10-06-17 –

Pegital Ventures IV AB

559117-4502

Ledamot

17-12-15 –

IT Hantverkarna Sverige AB

556653-7311

Ledamot

17-12-04 –

					
I följande företag har, eller har Mats Claesson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger
10 procent: Tremont Capital AB och Industriutvecklings AB Ljusfyren.
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Komplett förteckning av styrelsens och VD:s
samtliga uppdrag under de senaste fem åren
Namn

Organisations-

Befattning

Tid

nummer
FREDRIK GREVELIUS

STYRELSELEDAMOT

Investment AB Öresund

556063-9147

Ledamot

14-10-15 – 14-12-16

Ledamot, VD

12-02-09 – 14-10-15

Bilia AB

556112-5690

Ledamot

12-05-21 – 14-12-15

HomeMaid AB (publ)

556543-8883

Ledamot

14-06-16 –

Ven Latipac AB

556590-7549

Ordförande

12-02-17 – 15-04-24

Likvidation avslutad

15-12-18

Acne Studios Holding AB

556689-0843

Ledamot

14-04-22 – 15-08-28

Carnegie Holding AB

556780-4983

Ledamot

13-03-04 – 15-08-13

Thatsup AB

556825-3206

Ordförande

17-06-12 –

Anralk Holding AB

556871-2771

Ledamot

11-12-07 – 14-05-17

Carhold Holding Aktiebolag

556871-5451

Ledamot

11-12-07 – 13-03-25

Upplöst genom fusion

16-05-12

Eigenrac Holding AB

556884-6413

Ledamot

12-03-16 – 15-04-28

Royal Design Group Holding AB

556897-3647

Ordförande

15-02-09 – 17-03-21

Veteranpoolen AB

556905-1070

Ledamot

16-06-17 –

QBNK HOLDING AB (publ)

556958-2439

Ledamot

15-12-23 –

Svevik Industri AB

559060-0713

Ordförande

16-07-26 –

Lidingö TK AB

559077-2165

Ledamot

16-10-28 – 17-07-10

Carnegie Investment Bank AB

516406-0138

Ledamot

13-02-19 – 15-08-07

I följande företag har, eller har Fredrik Grevelius under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger
10 procent: QBNK HOLDING AB (publ) och Svevik Industri AB.
SABINE SÖNDERGAARD
Alektum Group AB

STYRELSELEDAMOT
556331-1678

Ledamot

15-06-15 – 16-06-02

Newbody Aktiebolag

556414-8053

Ledamot

14-05-23 – 15-09-04

Göteborg & Co AB

556428-0369

Extern VD

10-12-06 – 14-07-07

G4 Capital AB

556439-5431

Ledamot

14-06-30 – 15-06-16

Öijared Resort AB

556701-6711

Ledamot

14-07-01 – 16-09-29

Veteranpoolen AB

556905-1070

Ledamot

17-12-05

Söndergaard Professional AB

556969-5777

Ledamot

14-04-24 –

Söndergaards advokatbyrå

731129-3208 001

Innehavare

04-12-01 – 15-06-22

Söndergaard Professional

Avförd enligt 17§ Handelsregistret

15-06-22

731129-3208 002

Innehavare

13-10-01 –

857202-5974 001

Ledamot

16-07-07 –

Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission med firma Göteborgs Räddningsmission
			
I följande företag har, eller har Sabine Söndergaard under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Söndergaard Professional AB, Söndergaard advokatbyrå, SöndergaardProfessional.
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Komplett förteckning av styrelsens och VD:s
samtliga uppdrag under de senaste fem åren
Namn

Organisations-

Befattning

Tid

nummer
PATRIK TORKELSON
Kamerala Kontoret Aktiebolag

STYRELSEORDFÖRANDE
556069-3540

Ledamot

13-07-17 –

Srf konsulterna AB

556099-2520

Ledamot

16-11-24 –

Fortner AB

556283-6295

Ledamot, VD

13-11-15 –

Ordförande, VD

10-08-12 – 13-11-15

HomeMaid AB (publ)

556543-8883

Ledamot

09-04-30 –

Fortner Göteborg AB

556649-4554

Ledamot

14-07-15 –

Termino C 1453 AB

556662-2600

Ledamot

16-09-20 – 17-01-12

Upplöst genom fusion

17-05-15

Termino C 215 AB

556662-7674

Ordförande

04-06-03 – 14-06-26

Likvidation avslutad

15-01-26

Gimåker Ekonomi AB

556669-7297

Ordförande

15-10-15 –

Industriutvecklings AB Ljusfyren

556683-9212

Ledamot

05-11-01 –

Tremont Capital AB

556685-9871

Suppleant

09-09-07 –

House of Service Investment Sverige AB

556687-3401

Ordförande

09-04-24 –

Fortner Malmö AB

556840-9030

Suppleant

17-11-20 –

Ledamot

14-03-10 – 17-11-20

Ordförande

13-01-25 –

Veteranpoolen AB

556905-1070

verieasy AB

556922-9874

Ledamot

14-07-01 –

Pinckney Capital AB

556925-3361

Ledamot

13-10-28 –

BackBay Investment AB

556951-2527

Ordförande

14-02-15 –

Pegital Holding AB

559080-9009

Ordförande

17-05-26 –

Pegital AB

559080-9033

Ledamot

17-05-24 –

Pegital Investment AB

559080-9082

Ledamot

17-05-24 –

Pegital Ventures IV AB

559117-4502

Ledamot

17-12-15 –

IT Hantverkarna Sverige AB

556653-7311

Ledamot

17-12-04 –

			
I följande företag har, eller har Patrik Torkelson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger
10 procent: Pinckney Capital AB och Industriutvecklings AB Ljusfyren.
Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de senaste fem åren
dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol
att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.
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