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Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (publ)  
 
NetJobs Group AB (publ) har den 12 november 2015 hållit extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de 
viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 
  
Beslut om godkännande av förvärvet av inkråmet från Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB genom 
dotterbolag  
 
Stämman beslutade att godkänna förvärvet av inkråmet från Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB. 
Inkråmet förvärvas av Onrec AB, 556870-9140, vari NetJobs Group AB (publ) äger 81,4 % av aktierna. Övriga aktier ägs 
av Mattias Olsson. 
Köpeskillingen för inkråmet uppgår till 1 800 000 SEK, varav 600 686 SEK avser inkråmet i Skoljobb Sverige AB och 
1 199 314 SEK avser inkråmet i Medrek Rekrytering AB. Köpeskillingen har fastställts utifrån ett inhämtat 
värderingsintyg.  
 
Optionsavtal  
NetJobs Group AB (publ) har i samband med inkråmsöverlåtelsen ingått ett optionsavtal med Mattias Olsson gällande 
ägandet i Onrec AB där Mattias Olsson äger 18,6 % av aktierna. Optionsavtalet innebär att NetJobs Group AB (publ) 
äger rätt att inom tolv (12) månader efter undertecknandet av inkråmsöverlåtelseavtalet förvärva Mattias Olssons 
innehav i Onrec AB för en köpeskilling om femhundratusen (500 000) kronor. För optionsrätten utgår ingen särskild 
ersättning.  
 
Mattias Olsson äger rätt att tidigast tolv (12) månader efter undertecknandet av inkråmsöverlåtelseavtalet, och 
senast arton (18) månader efter undertecknandet av inkråmsöverlåtelseavtalet, sälja sina aktier i Onrec AB till 
NetJobs Group AB (publ) för en köpeskilling om femhundratusen (500 000) kronor. 
 
 
Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.  

 
 
För ytterligare information: 
Niklas Eriksson, VD 
NetJobs Group AB (publ) 
Telefonnummer: 08‐678 74 20 
 
 
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 
har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i 
rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified 
Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com. 
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