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Arsredovisning fiir rdkenskapsiret 2014

Styrelsen avger fciljande irsredovisning.

Innehill

- ftirvaltningsberiittelse
- resultatriikning
- balansriikning
- till?iggsupplysningar

Om inte annat s2irskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
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Fiirvaltningsberlttelse

Verksamheten

Allmdnt om ve rksamheten

Styrelsen och verkstiillande direktciren fcir Linq Capital Sweden AB fir hlirmed avge &rsredovisning tbr
rikenskapsiret 2014.

Fiirvaltningsberf, ttelse

Verksamheten
Bolagets afftirsid6 iir att forvalta och aktivt foretriida ett eget portfdljinnehav av noterade och
onoterade bolag i Sverige och utomlands och med detta kunna skapa lingsiktig avkastning. Viirdet pi
bolagets st0rsta innehav i Bahnhof AB som finns noterade pfl Aktietorget har utvecklats positivt
under 2014 (+32.67o) och bolaget har utnyttjat att vid liimpliga tidpunkter avyttra delar av innehavet
frir att stiirka den egna kassan i samband med nya och fortsatt strid i befintliga innehav genom l6n.
Bolagets civriga innehav i onoterade verksamheter har inte rapporterat nigra storre avvikelser frin
tidigare prognoser med ett undantag. Viirdet pe aktieinnehavet i Knakelibrak Produktion AB har
nedskrivits med 2 500 tkr di bolagets majoritetsigare valt att dra ner pi samtliga affdrssatsningar
vilket inverkar negativt pi bolagets tillvaxttakt kommande 6r. Ovriga onoterade portfriljinnehav har
vdrderats till tidigare nivier. Bolaget har under 6ret viirderat ett antal nya mrijliga investeringar men
valt att med undantag i nigra mindre positioner i noterade instrument avvakta och i stiillet
koncentrera management resurser till de befintliga innehaven utan att tillfora mer kapital genom
nyemissioner.

Investeringspolicy och risker
Bolaget investerar i mindre bolag diir bolaget kan bisti med kapital och ridgivning genom
konsultinsatser eller styrelsemedverkan. Bolaget arbetar med en dvergripande policy fdr riskhantering
diir ett aktivt iigarskap utgor grunden. Med ett aktivt iigarskap och med kunskap om verksamheten
kan minga operativa risker reduceras v:isentligt. De kommersiella riskerna i form av exponering mot
olika branscher och olika geografiska marknader kan reduceras genom kontinuerlig
omviirldsbevakning och informationsinsamling. Bolaget bevakar ocksi lopande de itaganden som
fdljer av allmiinna lagar och regelverk samt avtalsrelaterade &taganden.

Portftiljinnehav
Bolagets Samtliga innehav av aktier i siviil noterade som onoterade bolag finns att liisa pi hemsidan
www.linqcapital.se.

Medarbetare
Bolaget har en anstalld Verkstiillande direktor. I Ovrigt har verksamheten endast projektanstiillt eller
hyrt in konsulter fcjr olika projekt.
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Aktien
Bolagets aktier iir onoterade och uppgick per den 31 december 2014 till36 196 029 aktier. Alla aktier
har samma rett till utdelning samt beriittigar till en rost vid bolagsstiimman. Inga nya aktier har
emitterats under riikenskapsiret.

Agare/ Forvaltare Ant. aktier Rostandel
CIMG International AB 11 409 429 48,1o/o

SEB Securitds 14 777 356 40,8o/o

Tommy Ekstr0m 2 444 434 6,8Yo

Handelsbanken 397 700 l,loA
dvriga 1167 110 3,2Yo
Totalt 36196 029 l00o

AgarJdrt ecl,ning stdrst a dgtr e per 20 I 4 - t 2- 3 I

Bolagsstyrning
Bolagets sryrelse utg6rs av tre ledamdter. Styrelsen har under 2014 best6tt av Mats Jiiderberg, Gunilla
ljiirnberg och Tommy Ekstrom tillika styrelseordfcirande. Bolaget har sedan tidigare valt att inte
binda fasta personalresurser. Istiillet har delar av styrelsen utdver sedvanligt styrelsearbete engagerat
sig direkt i stcirre operativa itaganden och ingir f,ven i vissa av portftljinnehavens styrelser som en
aktiv tigare.

Framtiden
Bolaget viirderar kontinuerligt nya investeringsmojligheter men prioriterar tillsvidare sitt nuvarande
portftiljinnehav genom att ha en aktiv roll i dessa onoterade bolag. Tillg&ngen p6 investeringsobjekt
som passar bolagets aff;irside bedoms som god.

Hiindelser efter rlikenskapsfl ret
Bolaget har i april 2015 reglerat en tidigare skuld till Telia som uppkommit redan 2010 i samband
med en dom i forvaltaingsriitten diir Post & Telestyrelsen ftirlorat en tvist kring prissiitrningen pd
samtrafikavgifter. Hiindelsen hilrror fr6n bolagets tidigare verksamhet av IP telefoni vilken numera
awecklats helt. Di Srendet iinnu inte iir slutgiltigt avgjort kan ytterligare krav riktas frin Telia, men
Bolaget beddmer detta som mindre troligt och har diirav skrivit av tidigare reserveringar i bokslutet
med 208 tkr.

Bolaget har iiven under april 20i5 okat sitt engagemang i kedjekonceptet Tasty Thai genom ett
mindre aktieinnehav i den svenska licenstagaren Retiva Food AB och diir Bolaget iiven
overenskommit att stalla managementresurser till dess forfogande.

FlerirsOversikt

2014 2013 2072 2011
Nettoomsiittning tkr 177 349
Resultat efter finansiella poster tkr -2114 -1 019 -316 -705
Soliditet % 93 89 76 93
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Resultatdisposition

Till irsstiimmans fcirfogande stir f<iljande vinstmedel:

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

4(10)

8 631 343
-2 tr4 t69

6st7 174

Styrelsen fcireslir att vinstmedlen disponeras enligt f<iljande

Totalt 6 517 174
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Resultatr[kning

Rtirelseint[kter, lagerftirdndringar m.m.
Nettoomsattning

Summa riirelseintiikter, lagerftirdndringar m.m.

Riirelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anliiggningstillgingar

Summa rtirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Resultat frfln andelar i intressefciretag
Resultat fr6n ovriga finansiella anliiggningstillgflngar
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anliiggningstillgingar
och kortfristiga placeringar
Riintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skntt

Are$ resultat

Not 20t4-0I-01
-2014-t2-31

176 800

s(10)

2013-01-01
-2013-12-31

348 505

176 800

40 845
-6s7 394

-200 000

348 505

-908 301
-544 538

-200 000

-8r6 549

-639 749

733 560
275 146

18 881

-2 500 000
-2007

-t 652 839

-r 304 334

r 5ll0l9
179 t69

2 776

-1 407 519
-182

-t 474 420

-2114 169

-2 tt4169

285 263

-l 019 071

-1 019 071

-21t4 t69 -l 019 071
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Balansrdkning

Tillgflngar

Anliiggnin gstillgin gar

I mmat e ri e ll a an lii g g n i n g s t i I I gdn gar
Goodwill

S umma immat e rie I la an I cig gn in g sti I I gdn gar

F inan s i e I I a an lci g gn in g st i ll g dn g ar
Fordringar hos intressefciretag
Andelar i intresseforetag
Andra lingfristiga vdrdepappersinnehav
Andra lingfristiga fordringar

S umma fi nan s i e lla an lci g gni n g st i I I g dn g ar

Summa anl[ggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Varulager m m
Fiirdiga varor och handelsvaror

Summa varulager

Ko rtfri st i ga fo rd ri n gar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

S umma ko rfri st i ga fo rdri n g ar

Kassa och bank
Kassa och Bank

Summa kassa och bank

Summa omsiittningstillgfl ngar

Summa tillgflngar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eger kapital
Aktiekapital, (36 196 029 st aktier)

Not

6(10)

2014-t2-31 20L3-12-31

600 000 800 000

600 000 800 000

248 959
693 2s5

10 643 949
525 000

6% 2s;
t3 470 837

150 000

t2 ttt 163 t4 314 092

12711 163 t5 tt4 092

111 388

111388

l8 750
36 595

55 345

t39 296

139 296

306 029

t3 0t7 192

36 250
2 304

38 554

l 030 512

I 030 512

l 069 066

16 183 ls8
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Balansrlkning

Ej registrerat aktiekapital
Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
0verkursfond
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsiittningar
Avsiittning for pensioner och liknande fdrpliktelser
enligt lagen (1967:531) om tryggande av
p.ensionsutf?istelse m m
Ovriga avsdttningar

Summa avsiittningar

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skulder till intresseforetag
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Sttillda sflkerheter

Fdretagsinteckning
Kapitalf<irs[kring pantsatt till formin fdr styrelse

6 517 174 I 631 343

t2 328 645 t4 442 8t4

150 00;
186 390
400 000

Not 2014-L2-3t

I 514 700

5 811 471

8 631 343
-2 tt4 t69

7(10)

2013-12-3t

296 77 I
I 514 700

5 8tt 471

9 650 414
- 1 019 071

586 390

t0 702
301 025

790 227
52 000

I 153 954

16 183 158

2 000 000

150 000

2789
201 025

36 390
226 343
72 000

538 547

t3 017 192

2 000 000
150 000

\\q



Tilliiggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper

Arsredovisningen har upprattats for forsta gingen i enlighet med BFNAR 2008:l Arsredovisning i
mindre aktiebolag, vilket kan innebdra en bristande jtimforbarhet mellan r2ikenskapsiret och det
narmast fciregiende riikenskapsiret. Jiimfdrelsetalen har inte rdknats om. Arsredovisningen fdr det
niirmast foregiende riikenskapsiret ldmnas som bilaga.

Avskrivningar
Til liimpade avskrivningstider:
Goodwill 5 6r

Upplysningar till resultatrdkningen

Not 2 Personal

Linq Capital Sweden AB
55663s-3s94

Medelantalet anstiillda, m m
Mlin

Totalt

Liiner och andra ersiittningar samt sociala kostnader inkl
pensionskostnader
Lciner och andra ersiittningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader

Totala lciner, andra ersiittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

8(10)

2014-01-01 2013-01-01
-2014-12-31 -2013-t2-31

464510 245000
14403s tt3 369

- 150 000

608 s4s s08 369
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Upplysningar till balansrekningen

Not 3 Goodwill

Ingiende anskaffningsvdrden
- Ink6p

Utgiende anskaffningsvdrden

Inpiende avskrivningar
- Arets avskrivningar

Utgflende avskrivningar

Redovisat viirde

Not 4 Andelar i intresseftiretag

Ingflende anskaffningsvdrden
- Inkdp

Utgiende anskaffningsviirden

Ingiende nedskrivningar
- Arets nedskrivningar (anskaffningsvtirde)

Utgiende nedskrivningar

Redovisat viirde

2014-12-31

l 000 000

I 000 000

-200 000
-200 000

e(r0)

2013-12-31

l 000 000

l 000 000

-200 000

Namn
Nitro Food AB

Summa

Namn
Nitro Food AB

Summa

Org nr
s56852-299

Siite
Stockholm

Antal Kapital-Rostriitts-
andelar andelTo andelTo
31 503 37 .21 37.21

-400 000

600 000

2014-12-3r

2 r00 775_

2 100 775

-t 401 519_

-t 407 5t9

a3 255

Eget
kapital

t65 342

165 342

Bokfort viirde
t4-12-31
693 255

693 25s

-200 000

800 000

2013-12-31

I 200 000
900 775

2 100 775

-1 407 5t9

-1 407 stg

693 2s6

Resultat
-393 541

-393 54r

Bokftirt viirde
t3-12-31
693 255

693 255
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Not 5 Fiiriindring i eget kapital

Belopp vid irets inging enligt faststilld
balansrikning
Nyemission
Resultatdisposition enligt Srsstiimman
Arets resultat

Belopp vid irets utging

Aktie- Pigiende
kapitalnyemission

4 000 000 296771
29677t -29677r

429677t A

Balanserat
resultat

9 650 4t4

- I 019 071

8 631 343

Arets
resultat

-r 019 071

l019 071

-2 |4169
-2 114 169

10(10)

Totalt

14 442 8t4

-2 t14 rc;
12328 645

Ovr
bundna
fonder

I 514 700

I 514 700

L
Tommy Ekstrcim
Ordfdrande

Min revisionsberiittelse har liimnats den l2 juni 2015.

ffid:1";""t
Ver)stiil lande direktrir
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C1*tlo- t,i-t-.
cunftta TjamberJ
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Revisionsberilttelse
Till flrsstiimman i Linq Capital SwedenAB,

Rapport om irsredovisningen
Jag har utfdrt en revision av Srsredovisningen for Linq Capital
Sweden AB for ir zot4.

S ty r els ens o ch u erkst iillande dir ekt 6 r ens ansu ar ft r
drsredouisningen
Det dr styrelsen och verkstdllande direktriren som har ansvaret fcjr
att upprdtta en &rsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt
&rsredovisningslagen och fcir den interna kontroll som styrelsen
och verkstdllande direktriren bedrimer ir ncidvdndig frir att
upprdtta en &rsredovisning som inte inneh&ller vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pfl fel.

Reuisorns ansuar
Mitt ansvar [r att utta]a mig om &rsredovisningen pi grundval av
min revision. Jag har utfrirt revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder krdver attjag friljer yrkesetiska krav samt planerar och
utfiir revisionen fcir att uppn& rimlig sdkerhet att flrsredovisningen
inte innehflller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika &tgdrder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i
Arsredovisningen. Revisorn vdljer vilka &tgdrder som ska utfriras,
bland annat genom att bedrima riskerna fcir visentliga
felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror p&
oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedcimning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta f<ir
hur bolaget upprhttar &rsredovisningen fcir att ge en rdtlvisande
bild i syfte att ufforma gransknings&tgdrder som dr
dndamilsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i
syfte att grira ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar ocks& en utvdrdering av
dndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts
och av rimligheten i st1'relsens och verkstdllande direktrjrens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvhrdering av den
rivergripande presentationen i irsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ir tilirrickJiga och
lndamfllsenliga som grund frir mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med &rsredovisningslagen och ger en i alla visentliga avseenden
riiwisande bild av Linq Capital Sweden AB:s finansiella stiillning
per den 3r december eor4 och av dess finansiella resultat fcir iret
enligt irsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen [r fcirenlig
med &rsredovisningens ciwiga delar.

Jag tillstyrker dirfcir att &rsstdmman faststdller resultatrdlningen
och balansrdkningen.

org.nr 556635-3594

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
frirfattningar
Utciver min revision av irsredovisningen harjag dven utfcirt en
revision av fdrslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst
eller ftirlust samt styrelsens och verkst[]lande direktcirens
fcirvaltning f<ir Linq Capital Sweden AB ftir ir zor4.

Styrelsens och u erkstiillande direktdrens ansu ar
Det ir st,,relsen som har ansvaret frir frirslaget till dispositioner
betrlffande bolagets vinst eller fcirlust, och det iir styrelsen och
verkstdllande direktcjren som har ansvaret fcir fcirvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Reuisorns ensuer
Mitt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala mig om fcirslaget till
dispositioner betriffande bolagets vinst eller fcjrlust och om
fcirvaltningen p& grundval av min revision. Jag har utfrirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underiag fcir mitt uttalande om styrelsens fcirslag till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller f<irlust harjag
granskat om fcirslaget dr fcirenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utciver
min revision av irsredol'isningen granskat visentliga beslut,
&tgdrder och frirh&llanden i bolaget fcir att kunna bedcima om
nflgon styrelseledamot eller verksthllande direktriren dr
erslttningsskyldig mot bolaget. Jag har dven granskat om nigon
sVrelseledamot eller verkstdllande direktciren pi annat sdtt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, flrsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhiimtat hr tillrdckliga och
dndamfllsenliga som grund frir mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att irssthmman disponerar vinsten enligt frirslaget i
f<irvaltningsberittelsen och beviljar sgrelsens ledamciter och
verkstdilande direktciren ansvarsfrihet fcir rdkenskapsiret.

Stockholm d"n /2,1-aa i 20 / {&
Peter Burholm
Auktoriserad revisor


