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Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB (publ) 
 
NetJobs Group AB (publ) har den 6 maj 2013 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens 
huvudsakliga innehåll. 
 
Beslut avseende utdelning 
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att inte lämna någon utdelning. Hela vinsten balanseras i ny 
räkning. 
 
Beslut kring fastställande av resultat‐ och balansräkning 
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning för NetJobs Group AB (publ). Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör 
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 
 
Beslut avseende val av styrelse och arvoden 
Valberedningen i år har endast bestått av den största aktieägaren, då den näst största och tredje största aktieägaren 
valt att avstå deltagande i valberedningen. 
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som valberedningen framlagt, nämligen: 
‐ att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter. 
‐ att omval sker av samtliga styrelseledamöterna Henrik Kvick, Mathias Bjerkelius, Ted Nyberg, Martin Svensson 
Henning och Peter Zander. 
‐ att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen och Mathias Bjerkelius till vice ordförande. 
‐ att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 390 000 SEK att fördelas mellan i bolaget ej anställda 
ledamöter med 120 000 SEK till styrelsens ordförande, 90 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 60 000 SEK 
vardera till övriga ledamöter. 
 
Beslut avseende förändring av bolagsordning 
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen: 
‐ att kallelse till bolagsstämma skall ske genom Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets hemsida inom den tid 
som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 
 
Information  
På årsstämman informerades det att valberedningen kommer att avvecklas. 
 
Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke. 
 
För ytterligare information: 
Hristos Kitsos, VD 
NetJobs Group AB (publ) 
Telefonnummer: 08‐678 74 20 
 
 
NetJobs är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, N orge, Finland, Danmark och 
Tyskland med mer än 430 000 unika besök per månad (Google Analytics Januari 2012). 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. 


