KALLELSE TILL ARSSTAMMA I LINQ CAPITAL SWEDEN AB (PUBL)

Aktie?igarna

i Linq

Capital Sweden AB (publ.), 556635-3594, kallas hiirmed

juni 2019, kl 09:00 i Hilton

till

irsstiimma den 20

Slussens lokaler, Guldgriind 8, 104 65 Stockholm.

Anmiilan och deltagande
Aktieiigare som onskar delta
aktieboken senast den l4
anmdla sitt deltagande

till

i

stdmman skall finnas inford

juni 2019. Dartill

i

den av Euroclear Sweden

uppmanas aktieiigare som onskar delta

i

AB fiirda

stdmman att

juni 2019 kl 12:00. Aktieiigare som har sina aktier
forvaltare miste begiira att tillftilligt infiiras i aktieboken

bolaget senast den 14

lorvaltarregistrerade genom bank eller annan

hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Frir att sidan registrering ska vara verkstiilld senast den I4
juni 2019 miste aktiebgaren i god tid fore ovanstiende datum hos sin forvaltare begiira omregistrering
(s.k. rostriittsregistrering) av aktierna. For ombud krdvs en fullmakt. Om fullmakt utfiirdas ftir en
juridisk person skall bestyrkt kopia av ett inte Zildre ?in ett 6r gammalt, registreringsbevis fiir den
juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bdr i god tid fore
stAmman skickas

till Linq Capital

Sweden AB. Anmiilan att delta i sllimman g6rs

till

bolagets adress:

Linq Capital Sweden AB, Cypressviigen 4 A, 135 52 Tyresci eller via eller genom att skicka e-post

till:

info@linqcapital.se och b<ir omfatta namn, personnummer/organisations- nummer, adress samt

registrerat antal aktier. Anmtilan skall 2iven avse eventuella bitr?iden, som aktieiigare avser att medfora

vid stiimman. Eventuella bitraden skall uppges i samband med deltagaranmdlan.
Fiirslag till dagordning:
1.

Val av ordforande fbr stdmman

2.

Uppriittande och godk?innande av rcistliingd

Val av en eller flera justeringsmzin
4.

Prdvning av om sthmman blivit behdrigen sammankallad

5.

Godkiinnande av dagordning

6.

Framldggande av irsredov isning och revisionsberlttelse

7.

Beslut om

a.
b.
c.

faststiillande av resultatriikningen och balansriikningen

dispositioner betrliffande bolagets resultat
ansvarsfrihet for styrelse och VD

till

styrelse och revisor

8.

Fastst?illande av arvoden

9.

Val av styrelse och revisor

10.

Beslut om riktad nyemission och iindring av bolagsordning

I

l.

12.

Beslut om bemyndigande om smiirre justeringar
Stdmmans avslutande

Linq Capital Sweden AB (publ), 556635-3594

Bilaga

1

SfiRELSENS FORSLAG TILL BESLUT PA ARSSTAMMA
OXning av aktiekapitalet (punkt 10)

Nyemission
Beslut om nyemission enligt fciljande:

-

bolagets aktiekapital ska rikas med hdgst l

l

870,834892 kronor,

100 000 preferensaktier ska nyemitteras,

teckningskursen per aktie iir ca 0,1187 kronor, vilket motsvarar kvotviirde!
teckningskursen iir baserad pA ett uppskattat marknadsviirde,
teckningsberiittigad iir Onyxus Holding AB, 556573-6674

teckning och betalning ska ske i samband med stiimmobeslutet,

de nyemitterade aktierna ska vara beriittigade

till

utdelning fran och med

innevarande riikenskapsir.

I samband med beslutet foreslfls att stiimman

antar en ny bolagsordning med mdjligheten att

emittera olika aktieslag. De befintliga aktierna ska vara stamaktier medan de nyemitterade
aktierna enlig ovan ska vara preferensaktier.
Solna den22 maj 2019

Linq Capital Sweden AB (publ)
Styrelsen

Fiirslag till beslut:
Punkt 9
Styrelsen ltireslir omval av siffande styrelse och revisor.

Punkt

l0

Styrelsen ftireslir att stdmman beslutar om rikning av aktiekapitalet genom nyemission riktad

till

Onyxus Holding AB. Aktiekapitalet kommer att oka med I I 870,834892 kronor genom emission av
100 000 preferensaktier

till

en kurs om ca 0,1 187 kronor per aktie. Eftersom emissionen riktar sig

till

ett bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare i bolaget, ska den beslutas av stlmman i
enlighet med de s.k. LEO-reglerna

i l6 kap. aktiebolagslagen.

For att kunna genomfrra emissionen foreslSr styrelsen att bolagsordningen 2indras

pi si vis att det tas

in en mOjlighet att emittera olika aktieslag, stam- och preferensaktier. Befintliga aktier ska vara
stamaktier och nyemitterade aktier enligt ovan ska vara preferensaktier.
For

giltiS beslut i punkt

10 kriivs att beslutet bitriids av aktie2igare med minst nio tiondelar av siv2il

de avgivna rristerna som de

pi

st2imman loretriidda aktierna.

Arsredovisning och revisionsberiittelsen samt styrelsens forslag till beslut pi irsst2imman enliS
ABL finns publicerat pi bolagets hemsida, www.linqcapital.se fr om den 6:e juni 2019.

Solna den 22 maj 2019

Linq Capital Sweden AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING _ 556635.3594

1

FIRMA

Bolagets frma iir Linq Capital Sweden AB (publ). Bolaget iir publikt.

2

STYRELSENSSATE

Styrelsen ska ha sitt siite i Solna kommun.

3

VERKSAMHET

iir att investera i

och fbrvalta iigarandelar, handla i
viirdepapper och andelar i bolag, bisti verksamheter, siviil existerande som under
bildande, med konsultativ ridgivning och administrativa d[nster vid expansion,

Bolagets verksamhet

kapitalanskaffning, fbrvaltning samt diirmed fdrenli g verksamhet.

4

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppge till liigst 2 000 000 kronor och h6gst 8 000 000 kronor.

5

ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara ldgst 20 000 000 och hcigst 80 000 000 stycken.

6

AKTIESLAG

6,1

De olika aktieslagen

Aktier kan ges ut

i olika slag, Stam- och Preferensaktier.

Preferensaktier kan ges ut

6.2

Stamaktier och

till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

F6retridesritt vid utdelning

till fdretriide till 6rlig utdelning fdre Stamaktier med
ett belopp uppgiende till totalt 400 000 kronor per tr. Diirutdver Ziger

Preferensaktierna medfdr riitt
Preferensaktierna inte riitt

till utdelning.

Om under ett eller flera Ar sidan utdelning inte har leimnats, har Preferensaktie
dock riitt att av fdljande flrs utdelningsbara vinst bekomma vad som brustit innan
utdelning ur bolagets utdelningsbara vinstmedel

till dvriga aktier ffir iiga rum.

6.3

Fiiretriidesrfitt vid

em

ission

Vid <ikning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska
gamla aktier ge fdretrZidesriitt att teckna nya aktier av siunma aktieslag i
fdrhillande till det antal aktier innehavaren f6rut iiger. Aktier som inte tecknas av
de i ftirsta hand berdttigade aktieiigarna ska erbjudas samtliga aktieiigare.
Overstiger antalet diirvid tecknade aktier antalet erbjudna aktier, ska de erbjudna
aktierna f<irdelas mellan tecknarna i ftjrh6llande

till

det antal aktier de forut iiger i

bolaget eller, i den min det inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktiedgarna fdretriidesriitt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen giillde de aktier som kan komma att
nytecknas ph grund av optionsr[tten respektive fdretriidesriitt att teckna
konvertibler som om emissionen g[llde de aktier som konvertiblerna kan komma
att bytas mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebiira n&gon inskriinkning i mojligheterna att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med awikelse frin befintliga
aktieiigares friretriidesriitt.

Vid dkning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i ftrhillande till det antal aktier av samma slag som iir utftirdade sedan
tidigare. Drirvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge riitt till nya aktier av samma
aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebiira nflgon inskriinkning i mt jligheten att
genom fondemission, efter erforderlig iindring av bolagsordningen, ge ut aktier av

nytt slag.
STYRELSE

Styrelsen ska besti av liigst tre och hdgst sex styrelseledamriter med htigst

tvi

styrelsesuppleanter. Ledamciterna v?iljs &rligen pA ordinarie bolagssttimma frir tiden

intill slutet av niista ordinarie bolagsstiimma.
8

REVISOR

F6r granskning av bolagets irsredovisning jiimte riikenskaperna samt styrelsens
och verkstiillande direktdrens fdrvaltning utses en eller tvi revisorer med eller utan
revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

9

PLATSFORBOLAGSSTAMMA
Bolagsst?imma ska

10

hillas i Solna eller Stockholms kommun.

KALLELSE

Kallelse till bolagsstiimma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt pi bolagets hemsida. Vid tidpunkten ftir kallelse ska information
om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

11

ANEUOEru PABOLAGSSTAMMA
PA

1.

irsstiimman ska fciljande 2irenden behandlas:

Val av ordf<irande ftir st2imman.

2. Uppriittande och godkiinnande av rdstliingd.
3. Val av en eller tvi justeringsmlin.
4. Pr<ivning av om stiimman blivit behcirigen sammankallad.
5. Godk?innande av dagordning.
6.

Framlliggande av irsredovisning och revisionsberiittelse samt

i ftirekommande

fal I koncernredovi sning och koncernrevisionsberiittel se.

7.

Beslut

a.

om faststiillande av resultatriikning och balansriikning samt i
fdrekommande fall koncernresultatriikning och koncernbalansr2ikning,

b.

om disposition betriiffande bolagets vinst eller forlust enligt faststiilld
balansriikning,

c.

om ansvarsfrihet 5t styrelseledam<iter och den verkstiillande direktriren.

8. Faststiillande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och i fdrekommande fall val av revisor.
10.

Annat iirende som ankommer

pi

stiimman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

12

RAXEISXAPSAR
Bolagets riikenskaps6r ska vara kalenderir (1/1

-

3l/12).

13

ROSTRATT

F6r att fh delta i bolagsstiimma ska aktieagare anmdla sig senast kl 12.00 den dag
som anges i kallelsen till stiimman. Denna dag fir inte vara en sondag, annan
allm?in helgdag, l6rdag, midsommarafton, julafton eller nyflrsafton och ej infalla

tidigare iin femte vardagen f<ire bolagsstiimman. Aktieiigare far ha med sig ett eller
tv& bitrflden vid bolagsstiimman endast om han eller hon anmiiler antalet bitriiden
p& siitt som ovan anges.

14

AVSTAMNINGSFORBEHALL

Den aktieiigare eller forvaltare som pi avstiimningsdagen iir inford i aktieboken
och antecknad i ett avstiimningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontofciring av finansiella instrument eller den som [r antecknad pi
avstiimningskonto enligt 4 kap. 18 $ ft)rsta stycket 6-8 niimnda lag ska antas vara
behdrig att utova de riittigheter som fdljer av 4 kap. 39 $ aktiebolagslagen
(2005:551).

15

FULLMAKTSINSAMLING

Styrelsen
anges

i

7

fir samla in fullmakter pi bolagets bekostnad enligt det forfarande som
kap.4 $ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen har antagits

pi irsstiimma

den 20

juni 2019.

