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Styrelsen och verl<stcillande direhdrenfiir Linq Capital Sweden AB (publ.) fw hcirmed avge
drsredovisning fdr rcikenskapsdret 20 I 2.
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Ftirvaltningsberiiff else

Information om verksamheten

Verksamheten Bolaget investerar i mindre bolag diir bolaget kan
bisti med kapital och ridgivning genom

Bolagets afftirsid6 iir att forvalta och aktivt loretriida konsultinsatser eller styrelsemedverkan.
ett eget portfoljinnehav och med detta kunna skapa

lingsiktig avkastning. Bolaget arbetar med en dvergripande policy f<ir
riskhantering diir ett aktivt iigarskap utgdr grunden.

Efter avyttring av rdrelsen i tidigare Sting Networks Med ett aktivt iigarskap och med kunskap om
AB (publ.) till Bahnhof AB i november 2010 erhdll verksamheten kan minga operativa risker reduceras
bolaget dels kontanter och dels aktier i Bahnhof AB viisentligt.
som successivt avyttrats ftir att skapa likvida resurser
for investeringar i siviil befintliga som nya innehav. De kommersiella riskerna i form av exponering mot

olika branscher och olika geografiska marknader kan
Viirdet pi bolagets innehav av aktier i Bahnhof AB reduceras genom kontinuerlig omviirldsbevakning
har utvecklats positivt och bolaget har utnyttjat att och informationsinsamling.
vid liimpliga tidpunkter avyttra delar av innehavet fbr
att stiirka den egna kassan i samband med nya Bolaget bevakar ocksi ldpande de itaganden som
investeringar. foljer av allmiinna lagar och regelverk samt

avtalsrelaterade itaganden.
Under iret har bolaget Iiirviirvat aktier frin tidigare
grundare i Tasty Thai, diir bolaget tillsammans med Porffiljinnehav
ett investerarkonsortium nu kontrollerar majoriteten
av aktierna i moderbolaget. Tasty Thai International Bolagets aktuella innehav av aktier i olika bolag
Ltd. iir baserat i Hong Kong och iiger alla riittigheter iterhnns pi bolagets hemsida www.linqcapital.se
till konceptet. Tasty Thai grundades 2003 i Thailand
och har utvecklat ett globalt franchisekoncept fdr Medarbetare
autentisk thailiindsk mat i ett snabbmatskoncept.
Bolaget tilldelar regionala akt<irer Masterlicenser ftir Bolaget har under riikenskapsiret inte haft nigon
vald marknad diir innehavaren av Masterlicensen i sin anstiilld personal. Bolaget har tidigare ingitt ett
tur kan tilldela lokala licenser till olika restaurat6rer. fiirvaltningsavtal med CMG International AB som

ansvarar for den ldpande fiirvaltningen samt
Konceptet iir viil utvecklat och dokumenterat i olika tillhandahiller extern inhyrd verkst?illande direktdr i
manualer- allt for att snabbt bygga ett starkt syfte att tills vidare minimera bolagets fasta
varumiirke med tydliga kiimviirden. Idag hnns sex kostnader.
restauranger i drift, varav frra i Sverige. Den
planerade expansionen fick avbrytas under Aktien
finanskrisen men Tasty Thai har genom avtalet med
ett investerarkonsortium siikrat nytt kapital f6r att Bolaget hade vid ingingen av riikenskapsiret
kunna vidareutveckla konceptet och framtids- 22 196 000 aktier. Genom ett av bolagsstiimman
utsikterna beddms som mycket goda mot bakgrund 2011 liimnat bemyndigande, genomftirdes ftirsta
av det allt mer <ikade intresset fiir viillagad thai-mat. kvartalet 2012 ett inltisenprogram &ir 3 063 400

aktier inl<istes till en kurs motsvarande 0,30 kronor. I
Bolaget har under iret viirderat ett antal nya mOjliga samband med inldsenprogrammet minskades
investeringar men valt att tills vidare awalla och i bolagets aktiekapital med 363 653 kronor.
stiillet koncentrera resursema till de befintliga
innehaven diir bolaget 6kat sitt iigande.
Investeringspolicy och risker Bolaget har per den 3 I december 2012, 19 132 600

aktier. Alla aktier har sarnma riitt till utdelning samt
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beriittigar till en rdst vid bolagsstiimman. Inga nya
aktier har emitterats under riikenskapsiret.

Alaiedgte/ Fdrualtare Antal aktier Rdst
andel

SIX SIS (Schweiz) AG. 15 671 616 81,9r%

Tommy Ekst0m 2 444 434 12,780/o

Owiga r 016 s50 5,31%

Totalt 19 132 600 100,00%

Bolagsstyrning

Styrelsen har under riikenskapsiret utgjorts av Fred
Rosenthal, styrelseordlorande samt Tommy Ekstr<im
och Mats Jiiderberg. Di bolaget tills vidare valt att
inte binda fasta personalresurser har styrelsen utdver
sedvanligt styrelsearbete engagerat sig direkt i stOrre

operativa itaganden och ocksi i flera fall ingitt i
portftilj ftiretagens styrelser.

Inom ramen Itir det lorvaltningsavtal som bolaget
tidigare triiffat med CIMG International AB har
styrelsen utsett Mats Jiiderberg att verka som extern
verkstiillande direktor i bolaget.

Framtiden

Bolaget viirderar kontinuerligt nya investerings-
mtijligheter men har beslutat att awakta mot
bakgrund av den allmiinekonomiska situationen i
Sverige och globalt. Tillgingen pi investeringsobjekt
som passar bolagets affiirsid6 beddms som god.

Hiindelser efter riikenskapsfl ret

Det heliigda dotterbolaget, Linq Holding Ett AB
(lagerbolag) har silts till bokfiirt viirde di det inte
liingre fanns behov att behilla i befintliga
verksamheten.

F0rslag till vinstdisposition

Styrelsen fiireslBr att till fOrfogande stiende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
6rets ftirlust

3 (e)

Fdrvrirv av ahier
Bolaget har i samband med en nyemission under april
2013 forviirvat en mindre andel aktier i Knakelibrak
Produktion AB och deltar nu aktivt i att tillsammans
med fiiretagets grundare expandera verksamheten.
Bolaget bedriver utveckling av live, television och
artistformedling inom nOjes-, och underhillnings-
branschen.

Bolaget har iiven under april 2013 medverkat i en

nyemission av aktier i Nitro Food AB som bedriver
tillverkning och ftirsiiljning till grossister av frysta
basriitter. Investeringen inkluderar iiven ett aktivt
itagande att utveckla konceptet och kundrelationerna
pi den svenska marknaden.

Fdrydrv av egendom och rdrelse
Bolaget har i syfte att samordna sina resurser tr?iffat
ett avtal med CIMG International AB med innebdrd
att bolaget fiirviirvar egendom (aktier) och r<irelse
(konsultavtal) i CIMG International AB genom en

apportemission.

Partema har vardera betydande innehav i samma

bolag och kan genom Overlitelsen sli samman

2igarandelarna i sina respektive onoterade bolag.
Diirmed kan man snabbare ni kritisk massa ftir
fortsatt utveckling av investeringsverksamheterna.

Ett samgiende av verksamheterna skapar ocksi en

tydligare struktur siviil internt som externt.

I samband med afftiren tillfdrs Aven bolaget nya
rrirelseintiikter vilket minskar bolagets liirvaltnings-
kostnader och tidigare inhyrd VD kommer istiillet
Overgi som anstiilld i bolaget.

I 787 279
-315 625

1 471 654

disponeras s& att
i ny r?ikning Overfbres I 471 654

Foretagets resultat och stdlLring i Ovrigt framgir av efterftiljande resultat- och balansrdkning med
tilliiggsupplysningar.
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Resultatriikning

Nettoomsiitbring

R6relsens kostnader
dvriga externa kostnader
Rdrelseresultat

Resultat frln finansiella poster
Resultat fiian 6wiga v6rdepapper och fordringar som 6r

anl?igpingstillgf, ngar
Ovriga rilnteintiikter och liknande resultatposter

Riintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finensiella poster

Resultat l6re skatt

Arets resultat

Not 2012-01-01
-2012-12-31

-1

-1

-626 76s
-626766

197 730
ttg 634

-6223
311 141

-315 62s

-315 625

-315 625

4 (e)

2011-01-01
-2011-12-31

-1 286 110

-1 286 109

s90 967

163 850

-173 601

s81 216
-704893

-704 893

-704 893
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Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggnin gstillgAngar

Finansiella anliigg ningstillgdngar
Andelar i koncernftiretag
Andelar i intressefOretag

Andra langfristiga v6rdepappersinnehav
Andra langfristiga fordringar

Summa anlfl ggningstillglngar

Omsflttnin gstillglngar

Kortfrtsfiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernffiretag

Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank
Summa omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not

s (e)

2012-12-31 2011-12-31

1,2
3,4
5

6

s0 000
I 200 000

7 t27 728
0

8 377 728
I 377 728

90 833

2200
3t 423

784
125240

348 295
473 535

8 851 263

50 000
I 200 000
6 542 17l

366 000

8 158 171

8 1s8 171

t04 790
2200

14 303
0

121293

305 556

426 849

8 585 020
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Balansrlikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bandet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
6wiga bunda fonder

Frta eget kapital
Balanserad vinst eller ftirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Avslttningar
Owiga avsdttningar

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder

Upplupna kostnader och ft)rutbetalda int6kter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiiltda siikerheter

Fdr egna skulder oeh avsdttningar
Fdretagsinteckningar

Ansvarsfbrbindelser

Not

6 (e)

2012-12-31 20tt-12-31

2271199
I 455 912
1 st4 700
s 241 8tt

1 787 279

-315 625

1 471 6s4
6 713 465

400 000

0

I 765
I 698 033

38 000
I 737 798

8 851 263

2 000 000

2 000 000

Inga

2 634 8s3
I 455 912
I 514 700
s 60s 465

3 047 539

-704 893
2 342 546

7 948 ttt

400 000

147 057

48 672

0

41 180

89 852

8 585 020

2 000 000
2 000 000

Inga
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Tillii g gs u pplysnin ga r

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmlinna upplysningar
Arsredovisningen har uppriittats enligt irsredovisningslagen och Bokft)ringsntimndens allmiinna rfld.

F6retaget har valt att inte utnyttja mdjligheten att tilliimpa fbrenklingsreglerna i BFNAR 2008:1
Arsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskaffningsvtrden diir inget annat anges.

Redovisningsprinciperna iir oft)riindrade jtimfort med ft)regfiende 6r.

Fdretaget iir ett moderft)retag, men med hiinvisning till undantagsreglema i irsredovisningslagen 7 kap 3$

upprdttas ingen koncernredovisning.

Noter

Not I Andelar i koncernliiretag
2012-12-31 20ll-12-31

Ingiende anskaffningsviirden 50 000

Inkdp 50 000

Utgflende ackumulerade anskaffningsviirden 50 000 50 000

Utgflende redovisat viirde 50 000 50 000

Not 2 Specifikation andelar i koncernfiiretag
Kapital- Riistriitts- Antal Bokfiirt

Namn andel andel andelar viirde
Knakelibrak Television AB 100 100 50 000 50 000

(fd. Linq Holding Ett AB) 50 000

Org.nr Siite
Knakelibrak Television AB 556876-0259 Stockholm

Bolaget har inget faststiillt bokslut per 2012-12-31

\ ?cil
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Not 3 Andelar i intressefiiretag

Ingiende anskaf&ringsviirden
InkOp

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat vflrde

Not 4 Specilikation andelar i intressefiiretag
Kapital-

andel
20

Namn
Nitro Food AB

Riistriitts-
andel

20

Antal
andelar

l5 873

2012-12-31

I 200 000

1 200 000

I 200 000

20tt-12-31

l 200 000

1 200 000

1 200 000

8 (e)

Bokfiirt
viirde

1 200 000

1 200 000

Nitro Food AB

Bolaget har inget faststdllt bokslut per 2012-t2-31

Not 5 Aktier och andelar

Namn
Noterade aktier
Ovriga vdrdepapper

Not 6 Andra lflngfristiga fordringar

Ingiende anskaffu ingsvtirden
Avgiende fordringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvflrden

Ingiende nedskrivningar
Utglende ackumulerade nedskrivningar

Utgflende redovisat v?irde

Org.nr Site
556852-2998 Stockholm

Bokliirt
vflrde

4 662 629

2 46s 099
7 127 728

2012-12-31

436 2t2
-366 000

70 212

-70 2t2
-70 212

Marknads-
viirde

6 364 377

2 46s 099
8 829 476

20tt-12-31

765 858

-329 646
436212

-70 212
-70212

366 000

\

Not 7 F0riindring av eget kapital
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Antal aktier: 19 132 600

Belopp vid 6rets inging
Inldsen aktier
Disposition enligt beslut av
6rets irsstdmma:
Arets resultat
Belopp vid lrets utging

Stockholm den 14juni 2013

Aktie-
kapital

2 634 8s3
-363 6s3

Uppskriv-
ningsfond
I 455 912

6vr bundna
fonder

1 514 700

Q.--e-.--r-o
Fred Rosenthal
Ordftirande

h*,. "1,,1Verkstiillande direktOr

Min revisionsberlttelse har liimnats den 14 juni 2013

2271200 I 455912 I 514 700

Balanserat
resultat

3047 539

-555 367

-704 893

t 787 279

e (e)

Arets
resultat
-704 893

704 893

-315 625
-315 625

Aulloriserad revisor
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Revisionsberflttelse
Till flrsstflmman i Linq Capital SwedenAB

Rapport om Srsredovisningen

Jag har utfrirt en revision av Arsredovisningen fiir Linq Capital
Sweden AB (publ) for ir zorz.

Styrelsens och uerkstiillande direktdrens ansuar ftr
&rsredouisningen
Det dr styrelsen och verkstdllande direktdren som har ansvaret f<ir
att upprdtta en flrsredovisning som ger en rhttvisande bild enligt
irsredovisningslagen och for den interna kontroll som stJ.'relsen
och verksthllande direktriren bedcimer 5r nrjdvdndig f6r att
upprdtta en flrsredovisning som inte innehflller vlsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel.

Reuisorns ansuar
Mitt ansvar dr att uttala mig om Arsredovisningen pfl grundval av
min revision. Jag har utfrirt revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder krdver att jag f<iljer yrkesetiska krav samt planerar och
utfrir revisionen frir att uppni rimlig shkerhet att irsredovisningen
inte innehiLller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika ntgiirder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i
flrsredovisningen. Revisorn vdljer vilka Atghrder som ska utfiiras,
bland annat genom att bedtjma riskerna frir vAsentliga
felaktigheter i flrsredovisningen, r,are sig dessa beror pfl
oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbeddmning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta frir
hur bolaget upprdttar Arsredovisningen f<ir att ge en rdtMsande
bild i sy'fte att utforma granskningsfltghrder som dr
dndamilsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i
sfte att gcira ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar ocks& en utulrdering av
Sndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts
och av rimligheten i styrelsens och verksthllande direktcirens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvirdering av den
iivergripande presentationen i fl rsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhimtat dr tillrhckliga och
dndam&lsenliga som grund frir mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har Srsredovisningen upprhttats i enlighet
med irsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden
r[ttvisande bild av Linq Capital Sweden AB (publ)s finansiella
stdllning per den 3r december zorz och al, dess finansiella resultat
fcir iret enligt irsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen ir
fdrenlig med irsredovisningens 6wiga delar.

Jag tillstyrker ddrfrir att flrsstdmman faststdller resultatrdkningen
och balansrhkningen.

pwc

(publ), org.nr 5566g5-g59 4

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Ut6ver min revision av flrsredovisningen harjag Sven utfrirt en
revision av fcirslaget till dispositioner betrhffande bolagets vinst
eller f<irlust samt styrelsens och verkst[]lande direktijrens
ftirvaltning frir Linq Capital Sweden AB (publ) frir flr zorz.

Styrelsens och uerkstdllande direktorens ansuar
Det 6r st1'relsen som har ansvaret fir frirslaget till dispositioner
betrdffande bolagets vinst eller fdrlust, och det 6r stS.T elsen och
verkstdllande direktriren som har ansvaret f6r f<irvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Reuzsorns ansuzr
Mitt ansvar 5r att med rimlig slkerhet uttala mig om frirslaget till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller frirlust och om
f<in altningen pl grundval av min revision. Jag har utf<irt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag frir mitt uttalande om styrelsens frirslag till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller f<irlust har jag
granskat om f<irslaget 6r frirenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag fcir mitt uttalande om ansrarsfrihet har jag utriver
min revision av Srsredovisningen granskat vdsentliga beslut,
Atghrder och frirhAllanden i bolaget fdr att kunna bedtima om
nflgon sty,relseledamot eller verkstdllande direktriren dr
ersdttningsslqyldig mot bolaget. Jag har dven granskat om nflgon
sqnelseledamot eller verkstdllande direktriren pA annat sitt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, &rsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhhmtat ir tillrdckliga och
dndamilsenliga som grund fcir mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att irsstdmman disponerar vinsten enligt fdrslaget i
frirvaltningsberhttelsen och beviljar styrelsens ledamrjter och
verksthllande direktdren ansvarsfrihet frir rikenskapsfl ret.

Stockholm den /7 2O13

Peter Burholm
Auktoriserad revisor


