Kallelse till extra bolagsstämma i
Linky AB (publ)
Aktieägarna i Linky AB (publ), org.nr 556666-0170 (”Bolaget”), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 på Linnégatan 87 A, 115 23 Stockholm.
Inregistrering inleds från klockan 09.45.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

•

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 oktober 2022,

•

dels senast den 24 oktober 2022 anmäla sig för deltagande på extra bolagsstämma hos
Bolaget via e-post till sasa@apparkingspot.com eller per post till Linky AB, ”Extra
bolagsstämma 2022”, c/o Rothman, Triewaldsgränd 3, 111 29 Stockholm. Vid anmälan ska
aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer
samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste
låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner.
Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 24
oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.linky.se)
senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Extra bolagstämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om kvittningsemission
Beslut om ändring av bolagsordning
Förslag till beslut om val av nya styrelseledamöter
Särskilt bemyndigande för styrelsen
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Styrelsen föreslår att Bolagets VD och styrelseledamot Sasa Farkas utses som ordförande till
stämman.
Punkt 7 – Beslut om kvittningsemission
Mot bakgrund av att Bolaget beslutat att förvärva Linky Tech AB, org.nr 559203-1636, vilket bl.a.
offentliggjorts på Bolagets hemsida den 6 maj 2022, föreslår styrelsen att stämman beslutar att
godkänna styrelsens beslut från den 27 september 2022 att emittera aktier enligt nedan:
1.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 181 293,89 kronor genom emission
av högst 261 334 687 aktier. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,2927 kronor per aktie. Teckningskursen för
Aktierna har fastställts genom avtal med säljarna av samtliga aktier i Linky Tech
AB den 5 maj 2022.
Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknaren.
Teckning ska ske på samma dag som styrelsen beslutar att genomföra emissionen.
Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
Betalning om 0,2927 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
Styrelsen har dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma säljarna av aktier i Linky Tech AB i proportion till säljarnas respektive
aktieinnehav i Linky Tech AB. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att Bolaget, i enlighet med vad som angetts ovan, har överenskommit med
säljarna av Linky Tech AB att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Linky Tech AB
varvid vederlaget för sådant förvärv ska bestå av sammanlagt 261 334 687 aktier
i Bolaget (d.v.s. de aktier som föreslås emitteras inom ramen för denna emission).
Transaktionen och emissionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande
aktieägare i Bolaget och ligger i Bolagets samt aktieägarnas intresse att göra en
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sasa Farkas, eller den styrelsen eller Sasa Farkas förordnar, bemyndigas att vidta
de smärre justeringar av dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förhållande till Euroclear
Sweden.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar
(9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission enligt denna punkt är villkorat
av att extra bolagsstämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordning enligt punkt 8 nedan.
Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Paragraf

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4

Aktiekapitalet
utgör
504 000 kronor och
2 016 000 kronor.

lägst
högst

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000
kronor och högst 16 000 000 kronor.

5

Antalet aktier i bolaget skall vara
lägst 11 200 000 och högst
44 800 000 stycken.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst
250 000 000 och högst 1 000 000 000
stycken.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra
bolagsstämman.
Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna
punkt är villkorat av att extra bolagsstämman även röstar för att godkänna styrelsens beslut om
kvittningsemission enligt punkt 7 ovan.
Punkt 9 – Förslag till beslut om val av nya styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att Ulrica Otterström Magnusson och Nicholas Jessen väljs till nya
styrelseledamöter. Styrelseledamoten Kristoffer Sandberg har meddelat att han avgår i samband
med den extra bolagsstämman. Nuvarande styrelseledamöter Sasa Farkas, Afshin Monazam, Måns
Pontén Söderlind och Staffan Wogenius kvarstår som styrelseledamöter. Nyvalda styrelseledamöter
och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den
arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens
längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd. Om stämman
beslutar i enlighet med styrelsens förslag består styrelsen därmed av Sasa Farkas, Afshin Monazam,
Måns Pontén Söderlind, Staffan Wogenius, Ulrica Otterström Magnusson och Nicholas Jessen.
Punkt 10 – Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den
styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman
fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Handlingar och upplysningar
Kallelsen, fullmaktsformulär, styrelsens redogörelse och revisorns yttranden kommer att hållas
tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på
Bolagets hemsida, www.linky.se, senast samma dag.
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den
verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska
lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna
anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För
ytterligare
information
om
hur
dina
personuppgifter
behandlas,
se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Bolaget till 33 632 180. Bolaget innehar inga egna aktier.
_____________________________
Stockholm i september 2022
Linky AB
Styrelsen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för ApParkingspot AB anföra
följande.
Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 med anteckning om
bolagsstämmans beslut om bolagets resultat för nämnda räkenskapsår hålls tillgängliga hos bolaget.
Efter lämnandet av bolagets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2021, innehållande de senast
fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat.
_________________________

Stockholm den 29 juni 2022

Stockholm den 29 juni 2022

_________________________
Sasa Farkas

_________________________
Staffan Wogenius

Mariefred den 29 juni 2022

_________________________
Erik Glitterstam

Transaktion 09222115557472456216

Signerat sf, SW, EG

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för ApParkingspot (publ), org.nr
556666-0170, anföra följande.
Styrelsen har för avsikt att besluta om nyemission av högst 261 334 687 aktier villkorat av extra
bolagsstämmans godkännande. Teckning av aktier sker till en kurs om 0,2927 kronor styck.
Fordringsägarna har medgett att belopp att utbetala kontant enligt nedan efterskänkes. Betalning
ska ske genom kvittning enligt följande:

Fordringsägare
EPTI Incubation
AB
AllaNova Invest
AB
SMWA Holding
AB
Jessen
Consulting AB
Consult Ulrica AB
Pink Lamb AB
Halvaei & Lien
Holding AB
BEANTRA
Aktiebolag
S Kias Holding
AB
Work Together
AB
Wolisch AB
Stellar
Constellation AB
Hassan Kia
Holding AB
Reggit Capital AB
Eva Charlotta
Sundelöf
Robert Lindholm
Holding AB
2022-06-29
Axinv AB

Königcon AB
Totalt

Fordran
(SEK)

Procentuell
fördelning

56358749,92
9206249,97
4351250,04
1124999,95
1124999,95
657500,04
636250,03
624999,91
591250,12
391250,10
386250,01
233750,10
233750,10
157500,00
122499,97
102499,91
102499,91
93749,97
76 500 000

Belopp att
utbetala
(SEK)

Tecknade
aktier (st)

Belopp att
kvitta (SEK)

73,672%

-5 405,3678

12,034%

-882,9714

31 449 836

9 205 366,9972

5,688%

-417,3284

14 864 478

4 350 832,7106

1,471%

-107,8987

3 843 157

1 124 892,0539

1,471%

-107,8987

3 843 157

1 124 892,0539

0,859%

-63,0608

2 246 112

657 436,9824

0,832%

-61,0227

2 173 519

636 189,0113

0,817%

-59,9437

2 135 087

624 939,9649

0,773%

-56,7068

2 019 793

591 193,4111

0,511%

-37,5248

1 336 565

391 212,5755

0,505%

-37,0452

1 319 484

386 212,9668

0,306%

-22,4190

798 523

233 727,6821

0,306%

-22,4190

798 523

233 727,6821

0,206%

-15,1058

538 042

157 484,8934

0,160%

-11,7490

418 477

122 488,2179

0,134%

-9,8308

350 154

102 490,0758

0,134%

-9,8308

350 154

102 490,0758

0,123%

-8,9916

93 740,9801

100,0%

-7 337,1151

320 263
261 334
687

________________________

Transaktion 09222115557472455848

Signerat sf, SW, EG

192 529 363 56 353 344,5501

76492662,88

Stockholm den 29 juni 2022

Stockholm den 29 juni 2022

_________________________
Sasa Farkas

_________________________
Staffan Wogenius

Mariefred den 29 juni 2022

_________________________
Erik Glitterstam

Transaktion 09222115557472455848

Signerat sf, SW, EG

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för
samtliga undertecknades aktier i Linky AB (publ), org.nr 556666-0170 (”Bolaget”), vid extra
bolagsstämman den 28 oktober 2022.
Ombud
Ombudets namn

Personnummer/Födelsedatum

Utdelningsadress

Postnummer och postadress

Telefonnummer

Underskrift av aktieägaren
Aktieägarens namn

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

________________________
Fullmakten ska dateras och undertecknas för att vara giltig.
Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis
(eller motsvarande dokument) biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret. Observera att anmälan om
aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske på det sätt som föreskrivs i kallelsen även om
aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.
En kopia av fullmakten och eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Linky AB (publ), c/o
Rothman, Triewaldsgränd 3, 111 29 Stockholm, eller per e-post till sasa@apparkingspot.com i god
tid före stämman.

