HomeMaid förvärvar
Veteranpoolen
Pressmeddelande, Halmstad 2013-01-02

HomeMaid har per den 31/12 2012 förvärvat och tillträtt rörelsen
Veteranpoolen. HomeMaids ambition är att driva vidare Veteranpoolen
som ett separat bolag och fortsätta utveckla dess tjänsteerbjudande,
geografiska täckning samt varumärke.

”Homemaid motsvarar den önskan jag haft om att hitta en stark partner med god
branschkännedom och erfarenhet vilken kan driva och utveckla Veteranpoolen vidare. Efter
fem år av målinriktat hårt arbete med att bygga upp konceptet lämnar jag med varm hand
över till de nya ägarna i full förvissning om att de på bästa sätt utvecklar Veteranpoolen till
dess fulla potential” säger grundaren, VDn och huvudägaren Ingrid Erlandsson.
”Veteranpoolen är en uppskattad serviceleverantör med ett starkt varumärke och en bred
samlad kompetens. Vi ser fram emot att få chansen att fortsätta att utveckla verksamheten
och dess kunderbjudande.”, säger Eva-Karin Dahl VD i HomeMaid AB (publ).
Förvärvet av rörelsen i Veteranpoolen har genomförts som en kontantaffär med
tilläggsköpeskilling och finansieras genom en kombination av interna medel och lån. Under
perioden 2011-07-01 till 2012-06-30 omsatte rörelsen Veteranpoolen 69 MSEK med ett
rörelseresultat om ca 7 MSEK. Förvärvet förväntas leda till en ökad vinst per aktie från och
med 2013.
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Eva-Karin Dahl, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se

Veteranpoolen
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Kort om HomeMaid
Företaget grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktat på hushållsnära tjänster,
omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid har byggt en rikstäckande, effektiv och
modern hemserviceverksamhet. HomeMaid har idag 14 kontor i Sverige med mer än 700
medarbetare.

Kort om Veteranpoolen
Veteranpoolen startades 2007 och är idag det ledande bemanningsbolaget i Sverige med
personal som alla är avtals- och ålderspensionärer. Bolaget erbjuder tjänster till
privatkunder, företag samt kommunal hemtjänst i privat regi. Företagets verksamhet
inkluderar tjänster inom hemmet, trädgårdsservice, hemtjänst samt specifika
företagslösningar. Veteranpoolen är en franchisekedja och har en rikstäckande organisation
med 36 lokalkontor runt om i landet från Dalarna till Skåne. Bolaget har över 7 000 anslutna
pensionärer och har servat över 30 000 kunder.

