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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 p. aktiebolagslagen 

Styrelsen för Spiffbet AB, org. nr 556856-0246 (”Bolaget”), avger härmed följande redogörelse enligt 

13 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av beslut av styrelsen att med stöd av bemyndigande från 

årsstämman den 22 maj 2020 besluta om riktade nyemissioner av aktier i Bolaget. 

Efter avgivande av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har inte inträffat någon händelse 

som är av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, utöver vad som dels framgår av Bolagets 

delårsrapport för perioden januari-mars 2020, dels vad som anges nedan för perioden efter den 31 

mars 2020. Nämnda årsredovisning, delårsrapport och pressmeddelanden finns tillgängliga på 

Bolagets webbplats www.spiffbet.com.  

• 2020-05-08, Spiffbet fullföljde investeringen i en latinamerikansk spelutvecklare i enlighet 

med tidigare avsiktsförklaring om att skapa ett samriskföretag med NGT Interactive LLC. 

Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225.000 euro fram till augusti 2021 och erhåller 45,2% 

ägande i samriskbolaget. 

• 2020-05-22, Ordinariestämma beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Det totala antalet nyemitterade 

aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller 

nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 

336 486 742 aktier. 

• 2020-06-15, Spiffbet slutförde förvärvet av Metal Casino och antalet aktier i Spiffbet AB ökat 

med totalt 19 191 468 aktier, vilka har emitterats till ägare i Metal Casino. 

• 2020-06-18, Bolaget genomförde en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor. 

Aktiekapitalet ökar med 12 251 035 kronor till 20 775 486 kronor. Totalt emitterades 98 008 

278 aktier till kursen 0,27 kronor. Efter registrering uppgår antalet aktier till 166 203 885. 

• 2020-07-30, Spiffbet lägger ett förankrat bud på Goliath Holding Plc (”Goliath”). Aktieägarna 

i Goliath får cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. Förvärvet har stöd av 

Goliaths styrelse och har accepterats av 84,3 procent av Goliaths aktieägare. Förvärvet 

finansieras delvis av en nyemission om knappt 0,9 miljoner kronor riktad till en grupp utvalda 

investerare 
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