KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I
QAPITAL INSIGHT AB (PUBL)

Aktieägarna i Qapital Insight AB (publ), 556903-1338, kallas härmed till
årsstämma den 29 juni 2018 kl. 14.00. Årsstämman kommer att avhållas i
Wistrand Advokatbyrås lokaler på Regeringsgatan 65 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2018
(formell avstämningsdag är den 22 juni 2018), samt
anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndag den 25 juni 2018 under adress
Qapital Insight AB (publ), Att: Erik Akterin, Munkbron 9, 1TR, 111 28 Stockholm, eller per epost till generalmeeting@qapital.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, person-eller
organisationsnummer och telefonnummer.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta
i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 21 juni 2018 och bör begäras i god tid
före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet
utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar,
såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.qapital.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.
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Föreslagna beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Förslagets detaljer kommer att presenteras senast i samband med årsstämman.

Val av styrelse och revisorer samt i förekommande fall suppleanter (punkt 10)
Förslagets detaljer kommer att presenteras senast i samband med årsstämman.

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning där lydelsen i 5 §
avseende preferensaktier tas bort, enligt vad som framgår nedan.
5§

Antal aktier / The number of shares

Gammal lydelse:

Föreslagen ny lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 st och högst
8 000 000 st.
The number of shares shall be not less than 2,000,000
and not more than 8,000,000.

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 st och högst
8 000 000 st.
The number of shares shall be not less than 2,000,000
and not more than 8,000,000.

Aktierna skall vara dels stamaktier, vilka kan utges till
ett antal om högst 8 000 000, dels preferensaktier
serie P1, vilka kan utges till ett antal om högst 250
000, dels preferensaktier serie P2, vilka kan utges till
ett antal om högst 500 000, dels preferensaktier serie
P3, vilka kan utges till ett antal om högst 900 000,
dels preferensaktier av serie P4, vilka kan utges till ett
antal om högst 602 300 och dels preferensaktier serie

P5, vilka kan utges till ett antal om högst 3 300 000.
The shares shall be partly ordinary shares, which may
be issued in a maximum number of 8,000,000 shares,
preference shares of series P1, which may be issued
in a maximum number of 250,000 shares, preference
shares of series P2, which may be issued in a
maximum number of 500,000 shares, preference
shares of series P3, which may be issued in a
maximum number of 900,000 shares, preference
shares of series P4, which may be issued in a
maximum number of 602,300 shares, and preference
shares of series P5, which may be issued in a
maximum number of 3,300,000 shares.
Innan Preferensutdelning P1-P3 och P5 eller någon
utdelning på stamaktier ges ut, skall preferensaktier
av serie P4 erhålla utdelning om sammanlagt 145,30
kronor per aktie (”Preferensutdelning P4”). Om inte
full Preferensutdelning P4 kan betalats ut för ett år ska
återstoden betalas ut under följande år. Då ägarna av
preferensaktier
av
serie
P4
erhållit
full
preferensutdelning skall all eventuell ytterligare
vinstutdelning ges ut till ägarna av preferensaktier
serie P1-P3 och P5 samt till ägarna av stamaktierna i
den ordning som framgår nedan.
Before Preference Dividend P1-P3 and P5 or any
dividends on ordinary shares are issued, preference
shares of series P4 shall receive a dividend amounting
to a total of SEK 145.30 per share (“Preference
Dividend P4”). If not all Preference Dividend P4 can be
distributed for one year the remainder shall be
distributed during the following years. When the
holders of preference shares of series P4 have
received all preference dividend, any and all additional
dividends shall be given out to holders of preference
shares of series P1-P3 and P5 and to the ordinary
shares in the order set out below.
Innan utdelning på stamaktier sker ska utdelning
allokeras mellan aktier av serie P1-P3 och P5 enligt
följande. Utdelning om sammanlagt 50,10 kronor per
aktie ska ske för serie P1, 76,50 kronor för serie P2,
145,30 kronor för serie P3 och 148,44 kronor för serie
P5 (”Preferensutdelning P1-P3 och P5”). Om
tillgängliga vinstmedel för ett år inte räcker till full
Preferensutdelning P1-P3 och P5, skall tillgängliga
vinstmedel fördelas pro rata i förhållande till
respektive preferensseries rätt till Preferensutdelning
P1-P3 och P5. Om inte full Preferensutdelning P1-P3
och P5 kan betalats ut för ett år ska återstoden
betalas ut under följande år. Då ägare av
preferensaktier av serie P1-P3 och P5 erhållit full
preferensutdelning skall all eventuell ytterligare
vinstutdelning endast ges ut till stamaktierna.
Before any dividends on ordinary shares are issued,
the dividend shall be allocated between the holders of
preference shares series P1-P3 and P5 as follows. A
dividend amounting to a total of SEK 50.10 per share
shall be made for series P1, SEK 76.50 per share for
series P2, SEK 145.30 per share for series P3 and SEK
148.44 per share for series P5 (“Preference Dividend
P1-P3 and P5”). If available dividend for one year is
not sufficient for full Preference Dividend P1-P3 and
P5, the available dividends shall be distributed pro
rata in relation to each preference series right to
Preference Dividend P1-P3 and P5. If not all
Preference Dividend P1-P3 and P5 can be distributed
for one year the remainder shall be distributed during
the following years. When the holders of preference
shares series P1-P3 and P5 have received all

preference dividend, any and all additional dividends
shall only be given out to the ordinary shares.
Upplöses
bolaget,
skall
preferensaktie,
med
företrädesrätt framför stamaktierna, ur bolagets
behållna tillgångar erhålla ett belopp motsvarande all
icke utbetald Preferensutdelning P1-P3 och P5 samt
Preferensutdelning P4. Om bolagets behållna
tillgångar inte räcker till full preferensutdelning för
samtliga preferensaktier serie P1, serie P2, serie P3,
serie P4 och serie P5 skall i första hand
Preferensutdelning P4 ske. Därefter skall tillgängliga
medel fördelas pro rata i förhållande till respektive
preferensseries rätt till Preferensutdelning P1-P3 och
P5. Då ägarna av preferensaktier serie P1-P3 och P5
erhållit full preferensutdelning skall allt överskott
endast ges ut till stamaktierna.
If the company is dissolved, the preference shares
shall with preferential rights over the ordinary shares,
receive an amount corresponding to all not yet
distributed Preference Dividend P1-P3 and P5 and
Preference Dividend P4. If the company’s remaining
assets are insufficient for full preference dividend for
all preference shares series P1, series P2, series P3
series P4 and series P5 available assets shall primarily
be distributed by Preference Dividend P4. Thereafter,
available assets shall be distributed pro rata in relation
to each preference series right to Preference Dividend
P1-P3 and P5. When the holders of preference shares
series P1-P3 and P5 have received all preference
dividend, any and all excess is only distributed to the
ordinary shares.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission
eller
kvittningsemission
har
aktieägarna
företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att
stamaktieägare i första hand har rätt till nya
stamaktier och preferensaktieägare i första hand har
rätt till nya preferensaktier av den serie som
respektive preferensaktieägare redan är innehavare
av (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda
erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de
förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
In the event that the share capital is increased by a
cash or offset issue, the shareholders have
preferential rights to the new shares in proportion to
the number of shares that each shareholders already
holds,
on
the
understanding
that
ordinary
shareholders in the first place are entitled to new
ordinary shares and preference shareholders in the
first place are entitled to new preference shares of the
series that the holder of preference shares already has
(primary preferential right). Shares which are not
subscribed for with primary preferential rights shall be
offered to all shareholders for subscription (subsidiary
preferential right). If the shares offered are
insufficient
for
subscription
with
subsidiary
preferential rights, the shares shall be distributed in n
proportion to their previous holdings in the company.
The remaining shares are to be distributed by drawing
of lots.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller

kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller
preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om
deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier de förut äger.
If the company decides to cash issue or offset issue
only ordinary shares or preference shares, all
shareholders, regardless of whether their shares are
ordinary shares or preference shares, shall have
preferential rights to subscribe for new shares in
proportion to the number of shares previously held.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler
genom
kontantemission
eller
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att
teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
If the company decides to issue warrants or
convertibles through a cash or offset issue, the
shareholders have preferential rights to subscribe for
warrants as if the issue concerned the shares that may
be subscribed for pursuant to the warrant or right to
subscribe for convertibles as if the issue concerned the
shares that the convertibles may be exchanged for.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission
eller
kvittningsemission
med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The above provisions shall not in any way limit the
ability to decide on a cash issue or offset issue with
deviation from the shareholders' preferential rights.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission sker
genom utgivande av stamaktier och preferensaktier,
och ger aktieägare rätt till de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de tidigare ägde av
respektive slag.
In case of a bonus issue, both ordinary shares and
preference shares shall be issued and the new shares
shall be distributed to the shareholders of respective
class in proportion to their holding of such shares.
Preferensaktier av serie P1, P2, P3, P4 och P5 skall på
begäran av ägare till sådana respektive aktier kunna
omvandlas till stamaktier. Ägare av preferensaktier
äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet
av preferensaktier omvandlas till stamaktier.
Framställning därom skall skriftligen göras hos
bolaget. Därvid skall anges det antal preferensaktier
som önskas omvandlade. Styrelsen skall därefter
omgående anmäla omvandlingen för registrering hos
Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när
registrering skett.
Preference shares of series P1, P2, P3 P4 and P5 may,
upon the request of the holder of such shares, be
converted into ordinary shares. Holders of preference
shares are entitled to demand that all or part of the
preference shares is converted to ordinary shares. The
request shall be made to the company in writing. The
request shall state the number of preferred shares to
be converted. The Board shall then promptly notify
the conversion for registration with the Companies
Registration Office. The conversion is executed by the
registration.
Efter den 20 november 2019 skall hälften av utgivna
preferensaktier av serie P1 kunna inlösas av bolaget

på begäran av sådan preferensaktieägare. Efter den
20 november 2020 kan resterande preferensaktier av
serie P1 begäras inlösta. Efter den 22 december 2020
skall hälften av utgivna preferensaktier av serie P2
kunna inlösas av bolaget på begäran av sådan
preferensaktieägare. Efter den 22 december 2021 kan
resterande preferensaktier av serie P2 begäras
inlösta. Efter den 29 juni 2021 skall hälften av utgivna
preferensaktier av serie P3 kunna inlösas av bolaget
på begäran av sådan preferensaktieägare. Efter den
29 juni 2022 kan resterande preferensaktier av serie
P3 begäras inlösta. Efter den 29 juni 2021 skall hälften
av utgivna preferensaktier av serie P4 kunna inlösas
av bolaget på begäran av sådan preferensaktieägare.
Efter den 29 juni 2022 kan resterande preferensaktier
av serie P4 begäras inlösta. Efter den 29 juni 2022
skall hälften av utgivna preferensaktier av serie P5
kunna inlösas av bolaget på begäran av sådan
preferensaktieägare. Efter den 29 juni 2023 kan
resterande preferensaktier av serie P5 begäras
inlösta. Framställan om inlösen skall göras skriftligen
till bolagets styrelse, varvid det antal preferensaktier
som aktieägaren önskar inlösa skall anges. Styrelsen
är skyldig att utan dröjsmål anmäla minskningen av
aktiekapitalet för registrering. Inlösenbeloppet skall
motsvara det vid var tid aktuella belopp som ovan
anges som preferensaktiernas företrädesbelopp i
händelse av bolagets upplösning. Styrelsen skall tillse
att
utbetalning
sker
snarast
möjligt
enligt
aktiebolagslagens bestämmelser.
After 20 November 2019 half of the outstanding
preference shares of series P1 can be redeemed by
the company upon request of a holder of such
preference shares. After 20 November 2020, the
remaining preference shares of series P1 can be
requested to be redeemed. After 22 December 2020
half of the outstanding preference shares of series P2
can be redeemed by the company upon request of a
holder of such preference shares. After 22 December
2021, the remaining preference shares of series P2
can be requested to be redeemed. After 29 June 2021
half of the outstanding preference shares of series P3
can be redeemed by the company upon request of a
holder of such preference shares. After 29 June 2022,
the remaining preference shares of series P3 be
requested to be redeemed. After 29 June 2021 half of
the outstanding preference shares of series P4 can be
redeemed by the company upon request of a holder
of such preference shares. After 29 June 2022, the
remaining preference shares of series P4 be requested
to be redeemed. After 29 June 2022 half of the
outstanding preference shares of series P5 can be
redeemed by the company upon request of a holder
of such preference shares. After 29 June 2023, the
remaining preference shares of series P5 be requested
to be redeemed. A request for redemption shall be
made through written notice to the company’s board,
thereby stating the number of preference shares
which the shareholder wishes to redeem. The board is
obliged to apply for registration of the reduction of the
share capital without delay. The redemption amount
will correspond to the above preferential amount
regarding preference shares in the event of windingup the company. The board shall subsequently see to
it that the redemption amount will be paid to the
shareholder as soon as possible according to the
provisions of the Swedish Companies Act.
Inlösen kan vid var tid endast ske av maximalt det
antal
preferensaktier
som
ryms
inom
det

utdelningsbara beloppet under iakttagande av kravet
på att det skall finnas full täckning för bolagets
bundna egna kapital, beräknat på grundval av
fastställd
balansräkning
för
nästföregående
räkenskapsår, efter minskningen och vad som i övrigt
följer
av
aktiebolagslagen,
däribland
dess
bestämmelser om begränsning av belopp tillgängligt
för värdeöverföringar. Om det begärts inlösen av fler
preferensaktier än vad som är möjligt att lösa in enligt
ovanstående så skall de preferensaktier som inlöses
fördelas pro rata i förhållande till de aktuella
aktieägarnas innehav av preferensaktier. Beräkning
av antalet inlösenbara preferensaktier samt eventuell
fördelning av dessa utförs av bolagets styrelse.
Redemption may at each time only be made up to the
maximum number of preference shares that is
possible to redeem within the distributable profit
under the observance of the provision stating that the
restricted shareholders’ equity of the company,
calculated on the basis of the adopted balance sheet
for the immediately preceding financial year, must be
fully covered after the reduction of the share capital
and of what is further provided for in the Swedish
Companies Act, including its provisions on restrictions
on amounts available for value transfers. If there are
more preference shares to be redeemed than it is
possible to redeem following what is stated above, the
number of redeemable preference shares will be
distributed pro rata to each current shareholder’s
holding of preference shares. Calculation of the
number of redeemable preference shares and the
appropriation, if any, of these shares shall be made
by the board of the company.
Inlösen kan inte ske under bolagets minimikapital.
Redemption may not occur below the minimum share
capital of the company.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier m.m. (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
Sådant nyemissionsbeslut kan innefatta bestämmelser om kontant betalning och/eller
bestämmelser om apport eller kvittning och/eller annan betalning i enlighet med 13 - 15 kap
Aktiebolagslagen. Teckningsoptioner kan emitteras vederlagsfritt.
Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till beslut som innebär att antalet aktier i bolaget
ökar med ett antal som sammanlagt utgör högst 10 procent jämfört med utestående antalet
aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Emissionskursen ska bestämmas på
marknadsmässiga grunder.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och rätten att besluta om betalning
genom kvittning, apport eller annat villkor i enlighet med Aktiebolagslagen är att möjliggöra för
bolaget att bl.a. genomföra förvärv och för att finansiera bolagets verksamhet.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutsregler
För giltigt beslut under punkterna 11 – 12 krävs att beslutet i fråga biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Handlingar och ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att
finnas tillgängliga hos bolaget på adress Munkbron 9, 1TR, 111 28 Stockholm från och med den
8 juni 2018. Kopior av nämnda handlingar kommer även, utan kostnad för mottagaren, att
sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.qapital.com.
Aktieägare påminns om att de vid årsstämman har rätt till upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § ABL.
______________________
Stockholm i maj 2018
Qapital Insight AB (publ)
Styrelsen

