
Styrelsen beslutar om riktad nyemission i SpiffX AB (publ) vilken 
tillför bolaget 9 miljoner kronor före emissionskostnader.
Styrelsen för SpiffX AB beslutade den 25 februari att genomföra en nyemission om 1.500.000 aktier till kursen 6 kronor per aktie. Emissionen
riktas till en grupp kvalificerade investerare vilka kontaktats av G&W Fondkommission. Kursen innebär en rabatt på genomsnittskursen mellan
den 15 december och den 15 februari (40 handelsdagar) på 10 procent. Emissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i SpiffX
AB den 16 mars. Större ägare vilka representerar ca 62 procent av antalet aktier och röster i SpiffX AB har meddelat att man stödjer förslaget
och har förbundit sig att rösta för ja till förslaget på extra bolagsstämma enligt ovan.  Aktieleverans kommer att ske med stöd av aktielån från
större ägare. De huvudsakliga skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förenkla handhavandet och snabba upp
emissionsprocessen samt spara kostnader.

 ”Vi är glada och stolta över att vi fått det intresse och förtroende vi får från den här gruppen av investerare. Vi är övertygade om att
emissionen tillsammans med de teckningsoptioner som löper ut under maj månad säkrar bolagets långsiktiga finansiering”, säger  Rickard
Wilton, styrelseordförande i SpiffX AB.

Kallelse till extra bolagsstämma den 16 mars kommer att sändas ut separat. Givet att extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag till
nyemission kommer SpiffX AB att tillföras ca 9 miljoner kronor omkring den 18 mars.

G&W Fondkommission AB är rådgivare till SpiffX AB i samband med föreliggande nyemission.

För ytterligare information.se www.spiffx.se

Kontaktpersoner:

Styrelseordförande, Rickard Wilton, 070-305 62 32, rickard@spiffx.com

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för
handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför
konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med
licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.


