PRESSMEDDELANDE

den 23 september 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIV IHOP
Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler,
Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.
RÄTT ATT DELTA VID OCH ANMÄLAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN
Den som vill delta i bolagsstämman ska
•
•

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 oktober
2019
dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 4 oktober 2019

Anmälan ska göras skriftligen till Liv ihop AB (publ), attn: Pawel Tomczyk, Sicklastråket 3, 131
54 Nacka, per e-post till pawel.tomczyk@livihopgruppen.se eller per telefon 070-746 71 85. Vid
anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos
Bolaget och på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska aktuell kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas
per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den
längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 oktober 2019. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justerare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om antalet styrelseledamöter och beslut om val av styrelseledamöter och
styrelseordförande (punkterna 7 – 8)
En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan
suppleanter. För tiden till slutet av årsstämman 2020 föreslås att till ledamöter välja Nils
Stiernstedt (omval), Jesper von Post (omval) och Kent Lindholm till ordförande (omval).

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Antalet aktier och röster
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 584
298. Bolaget innehar inga egna aktier.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________
Stockholm i september 2019
Liv ihop AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar
Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-550 73 23
Kort om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget
grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige.
Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer
med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina
grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större
möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans
som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina
uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den
assistansersättning de är berättigade till.
Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se
Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress
ca@mangold.se.

