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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen för Spiffbet AB, org. nr. 556856-0246 (”Bolaget”), beslutar med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 21 maj 2019 om ökning av aktiekapitalet genom riktad nyemission av 1 000 000
aktier till aktieägarna i Sthlm Gaming Sweden AB mot betalning i form av tillskjutande av
apportegendom. Mot bakgrund härav lämnar styrelsen följande redogörelse enligt 13 kap. 7 §
aktiebolagslagen.
Apportegendomen utgörs av samtliga 50 000 aktier i Sthlm Gaming Sweden AB 559077-7990 som
ägs av de teckningsberättigade (”Apportegendomen”).
Apportegendomen kommer att tas upp till ett totalt värde om 501 000 kronor i Bolagets balansräkning.
Det är styrelsens bedömning att Apportegendomen som tillskjuts Bolaget inte åsatts ett högre värde
än verkliga värdet för Bolaget samt att Apportegendomen kommer vara till nytta för Bolagets
verksamhet.
Vid bedömningen av Apportegendomens värde har styrelsen bland annat beaktat att verksamheten i
Sthlm Gaming Sweden AB förväntas ha ett betydande ekonomiskt värde för Bolaget. Styrelsen har
bland annat bedömt befintliga tillgångar det förvärvade bolaget i form av rättigheter till
egenproducerade spel, befintliga kundavtal samt budgeterade framtida kostnader och intäkter.
Kostnaden för in-licensiering alternativt egenutveckling av motsvarande tillgångar överstiger med god
marginal det värde till vilket Apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning.
Bolaget har även gjort en värdering av Apportegendomens förväntade framtida diskonterade
kassaflöden, vilken indikerar att värdet med god marginal överstiger det värde till vilket
Apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning.
Styrelsen har även gjort bedömningen att den breddning av Bolagets produktportfölj och den
kompetens som medföljer förvärvet av aktierna i Sthlm Gaming Sweden AB ger en avsevärd
förstärkning av Bolagets kunderbjudande, vilket i sig representerar ett stort värde för Bolaget. Den
föreslagna apportemissionen innebär att Bolaget kommer att få en större produktmässig
marknadsnärvaro, vilket förväntas öka Bolagets attraktionskraft liksom dess kundunderlag samt ge
ökade möjligheter för Bolaget att därigenom skapa nya affärsmöjligheter.
Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor.
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