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Pressrelease NetJobs Group AB        
 
NetJobs Group AB förvärvar inom bemanning och rekrytering 
 
NetJobs Group AB har träffat avtal om förvärv av Hotell & Restaurang Bemanning AB, en snabbväxande nischad 
leverantör av rekrytering och bemanning inom Hotell och Restaurang. Hotell & Restaurang Bemanning AB 
grundades 2012 och har på kort tid byggt en månadsomsättning om ca 0,5 msek där majoriteten av kundavtalen är 
med välkända och ledande aktörer. Transaktionen är villkorad om godkännande av apportemission på extra 
bolagsstämma. Kallelse sker inom kort. 
 
Genom förvärvet bildar NetJobs ett nytt affärsområde inom rekrytering & bemanning. Hotell & Restaurang 
Bemanning AB ska även framöver fungera som ett fristående bolag med befintligt varumärke under ledning av 
medgrundaren Wilhelm Norén. 
 
- Genom förvärvet av Hotell & Restaurang Bemanning AB öppnar NetJobs upp tillväxtmöjligheten mot den 
närliggande och stora bemannings- och rekryteringsbranschen. Eventuellt kan vi framåt få synergier och hävstång på 
våra nischade jobbsajters starka positioner vid nyöppnande alternativt fortsatta förvärv av nischade aktörer inom 
rekrytering och bemanning, säger Henrik Kvick styrelseordförande på NetJobs Group AB. 
 
Förvärvet beräknas bidra positivt till NetJobs resultat från start och konsolideras fullt ut från och med 27 maj. 
 
Transaktionen i korthet 
 

 Köpeskillingen utgörs av 0,56 MSEK kontant samt en apportemission av 750 000 aktier i NetJobs Group AB, 

vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,7 procent av antalet aktier. 

 Kontant tilläggsköpeskilling kan komma att utgå till maximalt 0,14 msek baserat på utfall av räkenskapsåret 

2013 

 Den kontanta köpeskillingen finansieras genom egna medel eller bankfinansiering.  

 Säljare av Hotell & Restaurang Bemanning AB är grundarna Niklas Eriksson och Wilhelm Norén samt Carl Erik 

Norén.  

 Styrelsen för NetJobs Group AB kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma  

och föreslår bland annat att bolagsstämman beslutar om att godkänna förvärvet av Hotell & Restaurang 

Bemanning AB och apportemissionen till säljarna av Hotell & Restaurang Bemanning AB. 

 Henrik Kvick AB, NetJobs största ägare, som representerar 71,4 procent av rösterna och kapitalet i NetJobs, 

har förklarat att denne kommer rösta för transaktionen och apportemissionen vid den extra bolagsstämman. 

För mer information vänligen kontakta Henrik Kvick, styrelseordförande NetJobs Group AB, på 08-67 87 420 
 
 
NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Tyskland med mer än 410 000 unika besök per månad (Google Analytics Januari 2013). Våra nischade jobbsajter fungerar som 
marknadsplatser på Internet där arbetsgivare hittar och rekryterar framtida medarbetare, och där arbetstagare hittar attraktiva jobb och 
information om deras framtida karriär. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. 
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. NetJobs vision är att vara #1 i världen inom nischade jobbsajter. 
Mer information finns på www.netjobs.com.  
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