PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 14 maj 2020

Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 14
maj 2020
Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga
kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt
fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas ut
utan att hela Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade Magnus Johansson, Kent Lindholm, Jesper von Post och Nils Stiernstedt
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för
Kennedi Samuels för räkenskapsåret 2019.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre 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 195 000 kronor och var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna ska erhålla 95 000 kronor.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nils Stiernstedt och Jesper von Post
samt nyval av Claes Lindholm till styrelseledamot. Stämman valde Jesper von Post till
styrelsens ordförande.
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som Bolagets revisor.
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Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som
omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av
aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2020. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med
villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av
företag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre
ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

För vidare upplysningar
Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-550 73 23
Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med
funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som
assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag.
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.
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