
Spiffbets nyemission slutförd
Spiffbet (tidigare SpiffX) har idag, fredag den 26 oktober, beslutat om tilldelning av aktier i pågående nyemission. Spiffbet
tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades cirka 5,5 miljoner av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt. Därutöver har 600 000 aktier tecknats utan stöd av
företrädesrätt. Resterande andel tecknas av det garantikonsortium som stöttade emissionen. Spiffbet kommer därmed att tillföras cirka 25,1
MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomförs i enlighet med beslut om bemyndigande till styrelsen fattat på årsstämma den 18 april 2018. Teckningskursen för de
nya aktierna var 1,50 kronor per aktie. Antalet aktier i bolaget ökar genom nyemissionen med 16 739 205 till 46 032 814.

Betalning för tilldelade aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota, omkring den 1
november 2018. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Nya aktier
förväntas registreras hos Bolagsverket under vecka 45, 2018. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp
till handel på First North under vecka 46, 2018.

Göteborg Corporate Finance är rådgivare vid den aktuella företrädesemissionen, Aqurat Fondkomission är emissionsinstitut och juridisk
rådgivare är ADNLaw.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart.gillberg@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan
skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en
egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och
SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.


