
LINQ CAPITAL SWEDEN AB, 556635.3594

SWRELSENS FORSLAG TILL BESLUT PAARSSTAMMA

Styrelsen fi)reslir att irsstAmman den 24 juni 2021 beslutar enligt ftiljande.

Minskning av reseMonden

Beslut om minskning av reservfonden ftir tiickande av ftirlust med totalt I 010 661 kr.

Minskning av aktiekapitalet

Beslut om minskning av aktiekapitalet med 3 808 641,67 kr. Minskningen sker frir

Sterbetalning till aktietigare med 1 088 880,87 kr och till resterande del, 2 719 760,80 kr flor

avsiittning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Kvotviirdet

pi befintliga aktier minskar frin ca 0,1187 kr per aktie till ca 0,0138 kr per aktie.

Aterbetalning ska ske med totalt 1 088 880,87 kr, vilket inneblir att iterbetalning per aktie

tir 0,03 kr.

Avstiimningsdag ftjr riitt till iterbetalning rir 31 augusti 2021.

Det noteras att minskningen krtiver Bolagsverkets tillstand innan den kan verksttillas.

Aterbetalningen kommer diirmed att kunna verkstiillas ftirst efter att Bolagsverket kallat

bolagets borgeniirer. Styrelsen foreslir att iterbetalningen sker inom en minad efter det att

Bolagsverket gett sitt tillstind att verkstiilla minskningen.

Styrelsen foreslar att stiimman i samband med beslutet antar en ny bolagsordning med bl a
justerade kapitalgr?inser, bilaga l.

Solna den 25 maj 2021

Styrelsen i Linq Capital Sweden AB



Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 $ aktiebolagslagen

Stvrelsor for Linq Capital Srveden AB (publ) har fdreslagit att stdnrman ska besluta om

minskning av aktiekapitalet. Eftersom forslaget innebiir att minskning ska ske lbr

iterbetalning till aktie2igare l2imnar stvrelsen hrirmed ftiljande motiverade y'ttrande enligt 20

kap. 8 $ aktiebolagslagen.

Den lbreslagna minskningen tivenryrar inte de investeringar som beddms som erforderliga.

Pa grundval av bolagets ckonorniska stiillning beddmer styrelsen att lorslaget oln

minskning genom iLterbetalning till aktieigare iir forsvarligt med hiins.v-n till de krav som

verksamhetens art. omfattning och risker sttiller pi bolagets egna kapital samt bolagets

konsolideri ngsbehor,. I ikviditet och st2illning i rivrigt.

Solna den 25 maj 2A2l
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Revisorns yttrande enligt 20 kap. B $ andra stycket
aktiebolagslagen (zoo5:551) om huruvida bolagsstdmman bcir
besluta enligt forslaget om minskning av aktiekapitalet
Till bolagsstEimman i Linq Capital Sweden AB (publ), org.nr 556635-3594

Jag har granskat styrelsens forslag om minskning av aktiekapital daterat den 25 maj 2021 .

Styrelsens ansvar fcir fcirslaget
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r att ta fram f6rslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen
och for att det finns en sadan intern kontroll som styrelsen bedomer n6dviindig f6r att kunna ta fram fcirslaget utan
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Min uppgift 6r att uttala mig om minskning av aktiekapital pa grundval av min granskning. Jag har utfort
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisoms )vriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kraver att jag planerar och utfor granskningen f6r att uppna
rimlig sdkerhet att styrelsens fdrslag inte innehaller vdsentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget tillampar ISQC 1

(lnternational Standard on Quality Control) och har ddrmed ett allsidigt system for kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fOr yrkesutovningen
och tilliimpliga krav i lagar och andra forfattningar.

Jag iir oberoende i forhallande till Linq Capital Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika atgiirder inh6mta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
f6rslag. Revisorn vdljer vilka atgdrder som ska utfdras, bland annat genom att beddma riskerna for v6sentliga
felaktigheter i forslaget, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som er relevanta fdr hur styrelsen upprdttar fdrslaget i syfte att utforma
granskningsitgdrder som ar dndamalsenliga med h5nsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att gOra ett
uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksa en utvardering av
iindamalsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inh6mtat iir
tillrdckliga och Sndamalsenliga som grund for mitt uttalande.

Uttalande
Jag tillstyrker styrelsens forslag om minskning av aktiekapitalet for aterbetalning till aktiedgarna

6vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgora det krav som uppstdlls i 20 kap. 8 $ andra stycket aktiebolagslagen
och far inte anvindas for nagot annat dndamal.

olm uni 2021

Peter m
Auktoriserad revisor
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Bilaga 1

BOLAGSORDNING - 556635.3594

r6nereosNAuN

Bolagets ftiretagsnamn 2ir Linq Capital Sweden AB (publ). Bolaget tir publikt.

STYRELSENS SATE

Styrelsen ska ha sitt stite i Solna kommun.

VERKSAMHET

Bolagets verksamhet Zir att investera i och f<irvalta 2igarandelar, handla i
viirdepapper och andelar i bolag, bisti verksamheter, siviil existerande som under

bildande, med konsultativ r6dgivning och administrativa tjiinster vid expansion,

kapitalanskaffning, fdrvaltning samt diirmed ftirenlig verksamhet.

AKTTEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppga till liigst 500 000 kronor och hdgst 2 000 000 kronor.

ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara liigst 36 296 029 och hrigst T45 184 I 16 stycken.

6 AKTIESLAG

6.1 De olika aktieslagen

Aktier kan ges ut i olika slag, Stam- och Preferensaktier. Stamaktier och

Preferensaktier kan var fi)r sig ges ut till ett antal som motsvarar hela

aktiekapitalet.

6.2 Ftiretrddesrdtt vid utdel ning

Preferensaktierna medftir riitt till frjretrtide till 6rlig utdelning ftire Stamaktier med

ett belopp uppgiende till totalt 400 000 kronor per 6r. Diirutdver iiger

Preferensaktierna inte ratt till utdelning.

Om under ett eller flera ir sf,dan utdelning inte har liimnats, har Preferensaktie

dock riitt att av ftiljande 6rs utdelningsbara vinst bekomma vad som brustit innan

utdelning ur bolagets utdelningsbara vinstmedel till <ivriga aktier f6r iiga rum.
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6.3

Bilaga 1

Ftiretrddesrdtt vid emission

Vid dkning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska

gamla aktier ge ftiretriidesriitt att teckna nya aktier av salnma aktieslag i
forhfrllande till det antal aktier innehavaren florut iiger. Aktier som inte tecknas av

de i fi)rsta hand beriittigade aktiedgama ska erbjudas samtliga aktieiigare.

Overstiger antalet ddrvid tecknade aktier antalet er$udna aktier, ska de erbjudna

aktierna ftirdelas mellan tecknarna i ftrrhillande till det antal aktier de frrut 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 aktieiigama ftiretriidesratt att teckna

teckningsoptioner som om emissionen giillde de aktier som kan komma att

nytecknas pi grund av optionsriitten respektive ftiretriidesriitt att teckna

konvertibler som om emissionen giillde de aktier som konvertiblerna kan komma

att bytas mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebiira n6gon inskriinkning i mdjligheterna att fatta

beslut om kontantemission eller kvittningsemission med awikelse fran befintliga

aktie2igare s ftiretriide sriitt.

Vid <ikning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje

aktieslag i ftirhflllande till det antal aktier av sarnma slag som iir utftirdade sedan

tidigare. Diirvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge riitt till nya aktier av samma

aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebiira nigon inskriinkning i mcijligheten att

genom fondemission, efter erforderlig iindring av bolagsordningen, ge ut alctier av

nytt slag.

STYRELSE

Styrelsen ska besti av ltigst tre och hrigst sex styrelseledamdter med hcigst tvi
styrelsesuppleanter. Ledamoterna viiljs arligen pi ordinarie bolagssttimma fiir tiden

intill slutet av niista ordinarie bolagssttimma.

REVISOR

F<ir granskning av bolagets irsredovisning jiimte rflkenskapema samt styrelsens

och verksttillande direktdrens ftirvaltning utses en eller tvi revisorer med eller utan

revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
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Bilaga 1

PLATS T6n gOLAGSSTAMMA

Bolagsstiimma ska 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 fdr kallelse ska information

om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

AREruOEru PA BOLAGSSTAMMA

Pi irsstdmman ska ftiljande iirenden behandlas:

1. Val av ordftirande for st2imman.

2. Uppriittande och godkiinnande av rostltingd.

3. Val av en eller tvi justeringsmiin.

4. Prdvning av om sttunman blivit behorigen sammankallad.

5. Godktinnande av dagordning.

6. Framliiggande av 6rsredovisning och revisionsberiittelse samt i ft)rekommande

fall koncernredovi sning och koncernrevisionsberilttel se.

7. Beslut

a. om faststtillande av resultatriikning och balansriikning samt i
ftirekommande fall koncernresultatrakning och koncernbalansriikning,

b. om disposition betriiffande bolagets vinst eller fcirlust enligt faststiilld

balansriikning,

c. om ansvarsfrihet 6t styrelseledam<jter och den verkstiillande direktdren.

8. Faststiillande av arvoden till styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelse och i ftirekommande fall val av revisor.

10. Annat iirende som ankofitmer pi stiimman enliS aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

RAXEUSTAPSAR

Bolagets rtikenskapsir ska vara kalender6r (1/1 - 3l/12)
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Bilaga 1

nOsrnArr

For att ffi delta i bolagsstiimma ska aktietigare anmtila sig senast kl 12.00 den dag

som anges i kallelsen till stiimman. Denna dag ffir inte vara en srindag, annan

allmiin helgdag, lordag, midsommarafton, julafton eller nyfirsafton och ej infalla

tidigare iin femte vardagen fiire bolagsstiimman. Aktiedgare fir ha med sig ett eller

tv6 bitriiden vid bolagsstiimman endast om han eller hon anmtiler antalet bitrtiden

pf, sdtt som ovan anges.

14 AVSTAMNINGSFoRBEHALL

Den aktietgare eller ft)rvaltare som pi avstiimningsdagen tir inftird i aktieboken

och antecknad i ett avstiimningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om

kontoforing av finansiella instrument eller den som iir antecknad pi
avsttimningskonto enligt 4kap- 18 $ ftirsta stycket 6-8 niimnda lag ska antas vara

behdrig att ut<iva de r?ittigheter som ftiljer av 4 kap. 39 $ aktiebolagslagen

(2005:551).

15 FULLMAKTSINSAMLING

Styrelsen frr samla in fullmakter pi bolagets bekostnad enligt det ftirfarande som

anges i7 kap.4 $ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).


