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Extra bolagsstämma 2014-03-12 

Den 12 mars hölls en extra bolagsstämma i QBNK Holding AB (publ). Stämman var 
behörigen sammankallad samt röstlängd och dagordning blev godkända.  

 

Nyemission 

Efter genomgång av styrelsen förslag om emission beslöts om nyemission av högst 3 750 000 

aktier innebärande bl.a. att New Equity Venture International AB äger företrädesrätt att teckna 

samtliga 3 750 000 aktier till en teckningskurs om 1,32 kr per aktie, d.v.s. totalt 4 950 000 kr för 

samtliga 3 750 000 aktier. 

Efter genomgång av styrelsens förslag om emission beslöts om nyemission av högst 18 750 000 

aktier innebärande bl.a. att Tre Liljor Sverige AB äger företrädesrätt att teckna samtliga 18 750 000 

aktier till en teckningskurs om 1,32 kr per aktie, d.v.s. totalt 24 750 000 kr för samtliga 18 750 000 

aktier, genom tillskott av 457 aktier i QBNK Company AB. 

Det fattades även beslut om att aktiekapitalet skulle vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr 

samt att antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken. 

Bemyndigande 

Efter genomgång av styrelsens förslag om att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta 

beslut om nyemissioner och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, beslöts i 

enlighet härmed att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en 

eller flera emissioner, med bestämmelser som avses i 13 kapitlet 5 § första stycket 

aktiebolagslagen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om totalt 12 500 000 aktier. 

Bolagsordning 

Efter genomgång av styrelsens förslag till ny bolagsordning beslöts att anta ny bolagsordning 

innebärande bl.a. att bolaget skall bli publikt med ny firma QBNK Holding AB (publ) och att bolaget 

skall vara ett avstämningsbolag. 

Teckningsoptioner 

Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 2 500 000 

teckningsoptioner, envar berättigande till nyteckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt äger Tre Liljor Sverige AB företrädesrätt att teckna samtliga 

teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall inte ges ut mot vederlag. Nyteckning av aktier skall 

ske under tiden 1 – 15 april 2015. Teckningskursen för de nytecknade aktierna skall vara två 

kronor och femtio öre per aktie. Betalning för nytecknade aktier skall ske senast den 15 april 2015.  
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Kommuniké från QBNK Holding AB (publ): Extra bolagsstämma 2014-03-12 

Styrelse 

Efter det att ordföranden redovisade att förutvarande styrelseledamöterna Henrik Malmberg och 

Hootan Soheilzad anmält att deras uppdrag skall upphöra i förtid och att Sverker Littorin, Mats 

Persson och Johan Glimskog föreslås till nya styrelseledamöter, beslöts att antalet på 

bolagsstämma valda styrelseledamöter skall vara fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.  

Förutom tidigare valda ordinarie styrelseledamoten Carl Petruson, beslöts för tiden intill nästa 

årsstämma hållits att till ordinarie styrelseledamöter utse Sverker Littorin, Mats Persson och Johan 

Glimskog.  

Kort om QBNK Holding AB (publ) 

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till QBNK Company AB där all operativ verksamhet bedrivs. 

QBNK Company AB grundades 2003 och erbjuder en molnbaserad mediabank som heter QBank. 

Bolaget har ett hundratal kunder med över 300.000 globala användare. Bolaget säljer via 

återförsäljare som hanterar anpassningar och implementering av projekten hos kunden. Bolaget 

kommer att noteras på AktieTorget under maj 2014.  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson VD, QBNK Holding AB (publ) 

Tel: 08-459 99 90 e-post: carl.petruson@qbank.se 

 


