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KALLELSE till extra bolagsstämma i NetJobs Group AB (publ.)  
 
Aktieägarna i NetJobs Group AB, 556656-5502, (Bolaget), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 12 
november 2015 kl 10:00 hos Karlerö Liljeblad KLA Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5, Stockholm.  
 
Anmälan till stämman: 
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 6 
november 2015, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast måndag den 9 november 2015 kl 
12.00 under adress NetJobs Group AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Anmälan kan också göras via mail till 
ekonomi@netjobs.se. 
  
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och 
telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan. 
  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt 
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara 
verkställd hos Euroclear den 6 november 2015. 
  
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000. 
 
 Styrelsens förslag till dagordning 
   

0. Stämmans öppnande. 

1. Val av ordförande på stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av minst en justeringsman.  

4. Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 med ett 

utlåtande till aktieägarna avseende förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb 

Sverige AB.  

7. Beslut om godkännande av förvärvet av inkråmet från Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB.  

8. Stämman avslutas.  

 
Punkt 7 – Beslut om godkännande av förvärvet av inkråmet från SMG, Medrek och Skoljobb 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman i enlighet med utlåtandet enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 
2012:05 godkänner förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB.  
 
Särskilda röstningsregler  
 
Med anledning av att Henrik Kvick är ledamot av styrelsen samt är, genom bolag, ägare till mer än 10% av 
aktierna i Bolaget, utgör det planerade förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB, 
i vilka Henrik Kvick genom bolag äger mer än 10 % av aktierna, en närståendetransaktion enligt 
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs 
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därför att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, 
dock att de aktier som innehas av Henrik Kvick inte beaktas. 
 
Antalet aktier i Bolaget  
 
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 20 750 000 st varav Henrik Kvick 
genom bolag innehar 14 536 791 st.  
 
Övrigt  
 
Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 med ett utlåtande om skäligheten 
för aktieägarna av förvärvet av inkråmet i Medrek Rekrytering AB och Skoljobb Sverige AB kommer under en 
tid om två veckor före bolagsstämman att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar skickas 
även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas 
tillgängliga på bolagets webbsida www.netjobs.com.   
 
 
Stockholm, oktober 2015  
 
Styrelsen i NetJobs Group AB 
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