PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 maj 2019

Årsstämma i Liv ihop AB (publ) den 16 maj 2019
Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 (”Bolaget”) höll under torsdagen den 16 maj 2019 sin
årsstämma varvid beslut fattades huvudsakligen enligt vad som redovisas nedan.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas, utan att hela det
till stämmans förfogande stående beloppet balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade Kennedi Samuels, Nils Stiernstedt, Magnus Johansson, Kent Lindholm,
Jesper von Post, Lage Jonason, Gabriella Samuels, Agneta Trygg, och Robert Palm ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för Christian Paulsson,
Johan Grevelius och Carl Auer för räkenskapsåret 2018.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter skulle
utses samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande.
Styrelsens ordförande ska erhålla 185 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska
erhålla 85 000 kronor.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Stämman omvalde styrelseledamöterna Nils Stiernstedt, Kent Lindholm, Magnus Johansson och
Jesper von Post till styrelseledamöter. Stämman valde Nils Stiernstedt till styrelsens ordförande.
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
Bolagets revisor.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten
emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och
konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för
genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen
bedömer erforderlig. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många
aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, aktier som kan tecknas genom utnyttjande av
teckningsoptioner och/eller aktier som konvertibler kan konverteras till som motsvarar tjugo (20)
procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om
bemyndigandet.
Ogiltigförklarande av emissionsbeslut avseende teckningsoptioner
Stämman bekräftade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsebeslutet om emission av
teckningsoptioner från den 1 september 2017 var ogiltigt och beslutade att makulera aktuella
teckningsoptioner.
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För vidare upplysningar
Kennedi Samuels, VD Liv ihop AB (publ) Tel: 070-191 57 44
Mail: kennedi.samuels@livihopgruppen.se
Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se
Mangold Fondkommission, mail: CA@mangold.se och tel: 08 5030 1550, är Bolagets Certified
Adviser.
Kort om Livihop
Livihop erbjuder kvalitativa tjänster inom personlig assistans och omsorg till personer med
funktionsvariationer. Sedan starten 2011 har vårt mål varit att ge alla, oavsett behov och
drömmar, individanpassat stöd och möjlighet till en bättre vardag. Idag har vi drygt 1 500
engagerade medarbetare och hjälper fler än 300 individer i alla åldrar och med olika
funktionsvariationer. Vi kombinerar ett personligt bemötande och engagemang med stabiliteten
och kompetensen hos ett rikstäckande omsorgsbolag med lång erfarenhet av assistansfrågor.
Vår ambition är att bli en av Sveriges ledande aktör inom personlig assistans och att genom vår
storlek påverka samhället till det bättre. Det gör vi bland annat genom att verka för hög

transparens och kvalitet i alla våra tjänster, förbättrade arbetsvillkor för våra personliga assistenter
samt högre krav på hållbarhet och minskade miljögifter i vår omgivning.
Liv ihop är noterade på Nasdaq First North sedan 2018.

