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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-juni 2020, dels vad som anges nedan för perioden efter den 30 juni 

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

webbplats www.spiffbet.com.  

• 200831 Vid extra bolagsstämman i Spiffbet AB beslutade Bolaget om emission av 

teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter. Bolaget ska emittera 

högst 5 500 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption ger rätt 

att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för 

teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 1 

december 2023. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för 

aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga 

betalkursen under perioden från och med den 17 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020, 

vilken beräknats till 0,4948 kronor. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt 

utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 687 500 kronor vilket motsvarar en 

utspädning om cirka 3,20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 3,20 procent av 

det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram samt 

optioner som eventuellt emitteras enligt nedan är den maximala aggregerade utspädningen cirka 

6,51 procent. Vidare ska Bolaget emittera högst 3 500 000 teckningsoptioner till 

Styrelseledamöter exklusive VD. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. 

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och 

med den 1 september 2023 till och med den 1 december 2023. Teckningskursen ska uppgå till 

ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth 

Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 17 

augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020, vilken beräknats till 0,4948 kronor. Ökningen av 

Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 437 

500 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,06 procent av det totala antalet aktier i 

Bolaget och cirka 2,06 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner 

i tidigare optionsprogram samt optioner som eventuellt emitteras enligt ovan är den maximala 

aggregerade utspädningen cirka 6,51 procent. 

• 200827 Spiffbet utsåg Jens Bruno till CFO 

• 200730 Spiffbet la ett villkorat bud på speloperatören Goliath Holding Plc (”Goliath”). Aktieägarna 

i Goliath får cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. Förvärvet finansieras delvis 

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

• 200714 Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 26,5 miljoner kronor före 

emissionskostnader registrerades hos Bolagsverket.  
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