
 
Styrelsens förslag till beslut om nyemission 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 12 251 034,75 kronor 
genom en nyemission av högst 98 008 278 aktier på nedanstående villkor. 
 
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för 
nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje 
aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger. 
 
Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar 
till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie. 
 
Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 26 462 235,10 kronor. Emissionskostnaderna 
för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i 
nyemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med cirka 67 procent, om 
nyemissionen blir fulltecknad, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala 
antalet aktier vid fulltecknad nyemission. 
 
Motiv till nyemissionen är: 
● Finansiera verksamheten i Metal Casino och Spiffbet under innevarande år, 
● Finansiera en försiktig expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika, 
● Förvärv av ytterligare online kasino-operatörer, 
● Förvärv av ytterligare spelutvecklingsverksamheter, 
● Fortsatt breddning av Spiffbets existerande spelportfölj, 
● Etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming och 
● Återbetala brygglån om totalt 8 MSEK. 

 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större aktieägare, 
externa investerare samt styrelse och ledning uppgående till cirka 22,5 miljoner kronor. 
Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 85 % av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden. Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda genom 
förhandsbetalning, pantsättning, spärrade medel eller liknande arrangemang. 
 
För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för 
nyemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. 
Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i 
förhållande till det antal teckningsrätter som varje aktietecknare har utnyttjat för teckning av aktier, 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som 
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till aktietecknare 
som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt i förhållande till tecknat 
belopp. I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp. 
 
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt 
teckna aktier i nyemissionen ska vara den 29 maj 2020. 
 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och 
med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 



ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. 
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) 
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen 
ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell 
teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens 
utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) 
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Det 
noteras särskilt att styrelsen har rätt att godkänna att betalning sker genom kvittning i enlighet med 
vad som stadgas i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och 
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och 
med den 1 juni 2020 till och med den 11 juni 2020. 
 
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) äger rum på Nasdaq First North Growth Market under 
perioden från och med den 1 juni 2020 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket. 
 
Nyemissionsbeslutet är villkorat av att stämman dessförinnan beslutat om ändring av 
bolagsordningen. 
 
För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
 


