
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG 
 
Styrelsen i QBNK har kallat till extra bolagsstämma den 10 december 2015 kl 14.00 i bolagets lokaler 
på Stadsgården 10 i Stockholm. 
 
Kallelse har skett den 26 november 2015 genom annons i Dagens Industri samt att kallelsen har 
publicerats i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
 
Styrelsen avger här de fullständiga förslagen avseende de beslut som ska tas på stämman. 
 
PUNKT 6. RIKTAD EMISSION TILL FREDRIK GREVELIUS 
 
Styrelsen föreslår stämman att stämman beslutar med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt om en 
riktad nyemission till Fredrik Grevelius om 839 893 aktier till en kurs om 6 kr per aktie. Totalt tillförs 
Bolaget 5 039 358 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 350 000 kr. Aktiekapitalet 
ökas med 100 787,16 kr. Skälen till den riktade nyemissionen är Bolagets kapitalbehov samt en 
önskan att få in en aktiv ägare i form av Fredrik Grevelius. Emissionslikviden föreslås erläggas dels 
genom kvittning av fordran om 2 000 000 kr och dels, till resterande del, genom kontanter. 
 
Följande villkor gäller för emissionen. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Fredrik Grevelius. Skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en ny långsiktig och aktiv ägare av strategisk 
betydelse för bolaget, vilket styrelsen bedömer främjar bolagets möjligheter att skapa ytterligare 
värde för samtliga aktieägare. Emissionskursen har varit föremål för förhandlingar. Mot 
bakgrund av vad som anförts i det föregående bedömer styrelsen att det sammantaget finns 
starka och helt speciella skäl för den avvikelse till befintliga aktieägares nackdel som 
ifrågavarande emission innebär.  

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 6 kronor.  

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. 
Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i 
aktieboken. 

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 

PUNKT 7 A. OCH B. 
 
A. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärv av samtliga rättigheter (inklusive 
ägande) till produkten och varumärket QBank från Tre Liljor Sverige AB (”Tre Liljor”) för 10 000 
000 kr.   
 
QBNK har en fordran på Tre Liljor om 8 000 000 kr. Tre Liljor äger produkten och varumärket 
QBank och ersättning för detta utgår från QBNK till Tre Liljor med 3 % av QBNKs samtliga intäkter 
för all framtid (”licenskostnaden”). Med avsikt att säkerställa att ledande befattningshavare i QBNK, 
vilka också är ägare i Tre Liljor, har intressen som i allt väsentligt överensstämmer med QBNKs 
övriga aktieägares intressen och för att underlätta bedömning och värdering av QBNK har styrelsen 
funnit det angeläget att tillse att samtliga rättigheter (inklusive ägarskapet) till produkten och 
varumärket QBank övergår till QBNK och att licenskostnaden därmed upphör.  



QBNK och Tre Liljor har därför överenskommit om följande. 
 

• QBNK förvärvar samtliga rättigheter (inklusive ägande) till produkten och varumärket QBank 
från Tre Liljor för 10 000 000 kr. Betalning sker genom kvittning mot QBNKs fordran på Tre 
Liljor på 8 000 000 kr och genom en kontant betalning om 2 000 000 kr. 

• Ersättning för QBNKs samtliga intäkter 2015 sätts ned till ett belopp motsvarande upplupen 
ränta på QBNKs fordran på Tre Liljor, vilka kvittas mot varandra.  

Styrelsen har inhämtat värderingsutlåtande från externa och oberoende värderare. Utlåtandena finns 
nedan.  

B. Styrelsen föreslår stämman att stämman beslutar med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt om en 
riktad emission av teckningsoptioner till Tre Liljor Sverige AB om 800 000 teckningsoptioner. För 
varje teckningsoption erläggs en premie om 0,23 kr. Premien (emissionskursen) är beräknad enligt 
Black & Scholes och har tagits fram av extern värderare. Teckningsoptionerna ger Tre Liljor Sverige 
AB en rätt att teckna 800 000 aktier till en kurs om 13 kr per aktie senast den 1 september 2020. 
Sedvanliga villkor avseende omräkning etc. ska gälla för teckningsoptionerna.  
 
Emissionen av teckningsoptionerna till Tre Liljor Sverige AB är ett villkor för att Bolaget ska få 
förvärva varumärket och produkten QBank från Tre Liljor Sverige AB.  
 
Följande övriga villkor gäller för emissionen. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Tre Liljor Sverige AB. Skälen till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett villkor för bolagets förvärv av 
produkten och varumärket QBank.  

2. För varje teckningsoption ska erläggas 0,23 kronor. Grunden för teckningskursen är 
teckningsoptionens marknadsvärde, vilken har tagits fram av extern värderare.  

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. 
Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 
tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 september 
2020. 

6. Övriga villkor enligt bilaga. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 
PUNKT 8. VAL AV FREDRIK GREVELIUS TILL STYRELSELEDAMOT 
 
Tre Liljor Sverige AB, Humle Kapitalförvaltning (för kunders räkning) och Cormac Invest föreslår 
stämman att stämman beslutar om att för tiden fram till och med nästa årsstämma välja Fredrik 
Grevelius till styrelseledamot. Det föreslås att någon ersättning inte ska utgå till Fredrik Grevelius för 
tiden fram till och med nästa årsstämma.   
 
Fredrik Grevelius är civilekonom med arbetslivserfarenhet från främst revision, aktieanalys och 
kapitalförvaltning. Fredrik Grevelius är styrelseordförande i Royal Design och styrelseledamot i 
HomeMaid. Fredrik Grevelius har varit VD i Investment AB Öresund och styrelseledamot i bland 
annat AcadeMedia, Acne Studios Holding, Bilia, Carnegie Holding och SwitchCore. 


