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Styrelsen 



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING  

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Handicare Group AB tillhanda senast fredagen den 4 december 2020. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 
i Handicare Group AB (publ), org.nr 556982-7115, vid extra bolagsstämma den 7 december 2020. 
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare - namn Personnummer/organisationsnummer 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och 
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och 
att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.  

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar 
på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande

Telefonnummer E-post

 



För att förhandsrösta - gör så här:  

• Fyll i uppgifter ovan.
• Markera valda svarsalternativ nedan.
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Handicare Group AB (publ), ”Bolagsstämma”,

Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges via
e-post till IR@handicare.com

• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv
som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges
av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren
är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret.

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i
eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret 
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. 
förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. 
Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två 
formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att 
beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Handicare 
Group AB (publ) tillhanda senast fredagen den 4 december 2020. Förhandsröst kan återkallas fram 
till och med fredagen den 4 december 2020 genom att kontakta Handicare Group AB (publ) vie e-
post IR@handicare.com eller på telefonnummer 0733-05 30 65.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Handicares webbplats, 
www.handicaregroup.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Vid frågor vänligen kontakta: 0733-05 30 65



Extra bolagsstämma i Handicare Group AB (publ)

Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 

1. Val av ordförande vid stämman

Ja         

2. Val av justeringsperson

Ja         

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja         

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja         

5. Godkännande av dagordning

Ja

6. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning

Ja         

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål) 

Ange med siffror den 
eller de punkter som 
avses: 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej



 





Styrelsens för Handicare Group AB (publ), org. nr 556982-7115, förslag till beslut om 
dispositioner beträffande bolagets vinst

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition1

Till extra bolagsstämmans förfogande står följande medel i Handicare Group AB (publ):

Euro

Överkursfond 273 797 668

Balanserat resultat -26 001 698

Årets resultat 28 528 829

Summa 276 324 799

Styrelsen föreslår att till extra bolagsstämmans förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Euro

Till aktieägarna utdelas 0,07 euro per aktie 4 125 730

I ny räkning överföres 272 199 069

Summa 276 324 799

Styrelsen föreslår att utdelningen för räkenskapsåret 2019 fastställs till 0,07 euro per aktie.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 9 december 2020. Om 
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom 
Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 december 2020. Utbetalningen sker i euro förutsatt att
aktieägare kan erhålla betalning i euro på sitt avkastningskonto, i annat fall utbetalas ett belopp i kronor, 
varvid valutaväxling sker enligt Euroclear Sweden AB:s tillämpliga rutiner.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande 
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Vid utdelning ska hänsyn tas till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens eget kapital samt till moderbolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Per den 31 december 2019 uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 62,5 miljoner euro. Till 
bolagsstämmans förfogande står sammanlagt 276,3 miljoner euro. Bolaget har sedan balansdagen 
2019-12-31 inte beslutat om några värdeöverföringar, vilket betyder att det till utdelning disponibla 
beloppet i den senast fastställda årsredovisningen kvarstår oförändrat. Om bolagsstämman fattar beslut 
i enlighet med förslaget om vinstdisposition kommer 272,2 miljoner euro att återstå av det fria egna 
kapitalet som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Full täckning kommer att finnas för 
bolagets och koncernens egna kapital efter verkställande av förslaget.

Styrelsens uppfattning är att Handicare Group AB (publ) efter den föreslagna utdelningen har fortsatt 
god finansiell kapacitet att möta de krav som verksamhetens art, omfattning, investeringsbehov och 
risker ställer på koncernens och moderbolagets eget kapital. Förslaget är således försvarligt med 
hänsyn till koncernens och moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

1 Baserat på antal utestående aktier per den 31 december 2019 (58 939 000 aktier). Bolaget innehar inga egna 
aktier.

 



Verksamhetens art, omfattning och risker
Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad
utveckling och konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Konsolideringsbehov
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och
koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör
sammanlagt cirka 1,5 procent av bolagets eget kapital och 2,4 procent av koncernens eget kapital.

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 93,0 procent respektive 
49,2 procent. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna minskar bolagets och koncernens soliditet 
med 1,4 procentandelar från 94,4 procent respektive 1,2 procentandelar från 50,4 procent. Bolagets 
och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. 
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla 
eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens 
förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Likviditet
Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och övriga i koncernen ingående bolags
förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Bolaget och koncernen har tillgång 
till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen 
bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende 
på likviditeten som oväntade händelser.

Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens 
ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning 
inte framstår som försvarlig.

___________________

Stockholm i november 2020
Handicare Group AB (publ)

Styrelsen



Styrelsens särskilda redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Handicares års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 fastställdes av årsstämman den 6 
maj 2020. Efter utgången av räkenskapsåret 2019 har bolaget avlämnat delårsrapporter för januari–mars 
2020 samt januari–juni 2020. Delårsrapporterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, 
www.handicaregroup.com. 

Utöver vad som framgår av nämnda delårsrapporter har inga händelser av väsentlig betydelse för 
bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades. Bolaget har inte 
utnyttjat det statliga permitteringsstödet i Sverige. 

Styrelsen konstaterar att någon värdeöverföring inte har ägt rum under 2020 varför det till utdelning 
disponibla beloppet i den senast fastställda årsredovisningen kvarstår oförändrat. Inga förändringar i 
bolagets bundna egna kapital har skett efter balansdagen den 31 december 2019. 

___________________

Stockholm i november 2020
Handicare Group AB (publ)

Styrelsen

 



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid 
efterutdelning 

Till bolagsstämman i Handicare Group AB (publ), org.nr 556982-7115 

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 4 november 2020. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en 
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna 
rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har 
därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad 
av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Handicare Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens 
redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar 
redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens 
förslag. 

Övriga upplysningar 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas 
för något annat ändamål. 

Stockholm den 4 november 2020 

Ernst & Young AB 

Stefan Andersson Berglund 
Auktoriserad revisor 

 


