
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
I QRED HOLDING AB (publ) 559031-0685

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), 559031-0685, (”Bolaget” eller “Qred”) kallas härmed
till bolagsstämma måndag den 30 maj 2022 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Tulegatan 15 i
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan:

Anmälan, m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i, den av Qred förda, aktieboken den
25 maj 2022 (”Avstämningsdagen”). Anmälan om deltagande kan göras per e-post till
legal@qred.com eller per post på nedanstående address:

Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 Stockholm

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt
gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att
medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom
ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande
registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering ska fullmakt i original
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under
ovanstående adress i god tid före stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 584 311
stamaktier, 1 516 300 stamaktie B och 6 118 preferensaktier. Stamaktier och
preferensaktier medför en röst vardera per aktie. Stamaktier B medför 1,5 röster vardera.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsperson(-er).

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.



7. Framläggande av:

a. årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och
balansräkning för koncernen; och

b. styrelsens förslag till vinstutdelning.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt resultat- och
balansräkning för koncernen.

9. Beslut om vinstutdelning och resultatdisposition:

a. Beslut om vinstutdelning för stamaktier.

b. Beslut om vinstutdelning för stamaktier B.

c. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter (omval och nyval).

12. Val av revisor (omval).

13. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

14. Beslut om nyemission av stamaktier anknutna till kvalificerade personaloptioner.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier B.

16. Utgivande av teckningsoptioner (anknutna till stamaktier).

17. Stämmans avslutande.



Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Per Widerström.

Till sekreterare vid stämman föreslår valberedningen Jenny Arvidsson.

Punkt 5: Val av en eller två justeringsperson(-er)

Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses. Styrelsen föreslår Emil Sunvisson och David
Samuelson.

Punkt 8: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt
resultat- och balansräkning för koncernen

Styrelsen föreslås att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna, samt resultat- och balansräkning för koncernen.

Punkt 9: Beslut om vinstutdelning och resultatdisposition:

a. Beslut om vinstutdelning för stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar att ingen utdelning ska ske till ägare
till stamaktier.

b. Beslut om vinstutdelning för stamaktier B

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar att ingen utdelning ska ske till
ägarna till stamaktier B.

c. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om utdelning till preferensaktieägare
i enlighet med förslaget nedan.

Avstämningsdagar

Avstämningsdagar för preferensaktierna föreslås vara:

● 31 maj 2022
● 30 juni 2022
● 31 juli 2022
● 31 augusti 2022
● 30 september 2022
● 31 oktober 2022
● 30 november 2022

● 31 december 2022
● 30 januari 2023
● 28 februari 2023
● 31 mars 2023
● 30 april 2023
● 31 maj 2023

Styrelsen föreslår en utdelning om 700 kronor per aktie att utbetalas till befintliga
preferensaktieägare i 12 lika stora delar på månatlig basis enligt ovan föreslagna
avstämningsdagar. Betalningsdag är senast den femte bankdagen efter den närmast
förekommande avstämningsdagen. Utdelning för preferensaktier får uppgå till maximalt 4
700 000 kronor under tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Av det disponibla



beloppet på 269 925 524 kronor kommer minst 265 225 524 kronor att återstå efter
utdelningen.

Styrelsens motivering

Soliditeten är betryggande, mot bakgrund av att bolagets verksamhet har bedrivits med
lönsamhet under det gångna räkenskapsåret. Den föreslagna utdelningens storlek är
begränsad både i relation till det totala egna kapitalet och föregående års vinst. Det finns
goda möjligheter att påverka likviditeten genom ökad eller minskad utlåning. Styrelsen har
utvärderat Bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan, genomförda åtgärder
och de effekter detta fått för Bolaget och bedömer att utdelning till aktieägarna är lämpligt.
Likviditeten bedöms fortsättningsvis vara betryggande och hanterbar. Styrelsens uppfattning
är därmed att den föreslagna utdelningen ej hindrar Koncernen eller Bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar eller i
övrigt äventyrar Koncernens eller Bolagets ställning. Den föreslagna utdelningen kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 - 3 st.

Punkt 10: Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande
direktören

Styrelsen föreslår att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för förvaltningen under räkenskapsåret 2021. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter (omval och nyval)

Valberedningen, bestående av Emil Sunvisson, David Samuelson och Per Widerström, har
lämnat följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår, för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, omval av Emil
Sunvisson, Jason Francis, Andrea Gisle Joosen, Sean Cory, Per Widerström, och David
Samuelson samt nyval av Sebastian Wohlgschaft. Valberedningen föreslår omval av Per
Widerström som styrelsens ordförande. Joakim Lundvall har ställt sin plats till förfogande
och avgår som styrelseledamot i samband med detta.

Arvodet beräknas proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 12: Val av revisor (omval)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB,
med huvudansvarig revisor Marcus Robertsson, som revisor för tiden till slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

Punkt 13: Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår, för tiden till nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:

● Styrelsens ordförande: 500 000 kronor.
● Övriga ledamöter: 150 000 kronor.
● Ersättning för deltagande i komittéarbete ska utgå till Sean Cory med 100 000 kronor.
● För styrelseledamöter som är anställda i koncernen utgår inget styrelsearvode.
● Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



Punkt 14: Beslut om nyemission av stamaktier anknutna till kvalificerade
personaloptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 30 000 stamaktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med 43 800 kronor enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma två personer anställda i det helägda dotterbolaget Qred AB, 559008-9800.
Av de emitterade aktierna ska Mia Rosén, CFO, ha rätt att teckna 20 000 stamaktier
och Jenny Arvidsson, CLO, ha rätt att teckna 10 000 stamaktier.

2. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att upprätthålla en tidigare överenskommelse mellan Bolagets styrelse och
optionsinnehavarna Mia Rosén och Jenny Arvidsson.

3. Teckningskursen uppgår till 50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts
genom förhandlingar mellan optionsinnehavarna och bolagets styrelse.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast 3 maj
2022. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas i samband med tilldelning av
aktierna och senast 6 maj 2022. Överkurs tillförs den fria överkursfonden.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts

in i aktieboken.
7. De nya aktierna omfattas av hembudsförbehåll.
8. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de

smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet har biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, inom ramen
för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, fatta
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission enligt följande villkor:

1. Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission av 758 150 stamaktier B, vilket
motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 106 899 kronor.

2. Emission ska ske med företrädesrätt i enlighet med gällande bolagsordning.
Företrädesrätt att teckna aktierna ska med anledning härav tillfalla Cidron Gallo 2
S.à.r.l.

3. Teckning ska ske mot kontant betalning.

4. Emission ska ske till en teckningskurs uppgående till 13,19 EUR per aktie.
Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan den teckningsberättigade
och ett antal aktieägare och bedöms vara marknadsmässig.



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

6. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att upprätthålla en överenskommelse mellan aktieägarna för
att stärka Bolagets ekonomiska ställning.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier B kan
fattas av minst hälften av de på bolagsstämman biträdda rösterna.

Punkt 16: Utgivande av teckningsoptioner (anknutna till stamaktier)

Styrelsen föreslår att Bolaget beslutar om emission av teckningsoptioner med följande
villkor:

1. Emission ska ske av som mest 300 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 438 000 kr;

2. Som mest ska följande antal aktier ges ut per aktieslag: Stamaktier 300 000 stycken.

3. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till
anställda och styrelseledamöter. Skälen för avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att genom en förenklad process skapa ett incitamentsprogram i
företaget;

4. Betalning för teckningsoption ska erläggas senast 2022-06-30;

5. Priset per teckningsoption ska vara 11,97 kr, vilket motsvarar teckningsoptionens
marknadsvärde, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) enligt
vad som framgår av Bilaga 1.1;

6. Varje option ger rätt att under perioden 2025-07-02 till 2025-08-02 teckna en aktie till
en teckningskurs om 200 kr;

7. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 2022-06-01 till 2022-06-10;

8. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden;

9. Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras
den fria överkursfonden;

10. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid den
tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman, eller efter stämmans bemyndigande,
styrelsen beslutar om och som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Är
Bolaget vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, skall aktie som utgivits
efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för



utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts;

11. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption liksom antalet
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering
enligt villkor;

12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre
ändringar i styrelsens beslut som krävs för att registrera beslutet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet har biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på
Bolagets hemsida www.qred.com.

Stockholm, den 29 april,
Styrelsen


