Kommuniké́ från extra bolagsstämma i SpiffX AB den 16 mars
2016
2016-03-16
SpiffX AB höll idag den 16 mars 2016 extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Karlavägen 60.
I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll redogörs
nedan.
Beslut avseende godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
Bolagsstämman beslutade att godkänna nyemissionen i enlighet med styrelsens beslut att genom en riktad nyemission av högst 1 500 000
aktier öka bolagets aktiekapital med högst 187 500 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma det konsortium av kvalificerade
investerare som G&W Fondkommission satt ihop. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att omgående och till en relativt låg
kostnad stärka bolagets finansiella ställning till en kurs så nära marknadspris som möjligt. För varje tecknad aktie ska erläggas 6 kronor.
Grunden för teckningskursen är genomsnittlig kurs för bolagets aktier under 40 handelsdagar under tidsperioden 15 december 2015 och 15
februari 2016 minus 10 % rabatt. Teckning av de nya aktierna ska ske på̊ teckningslista inom två̊ vardagar från styrelsens emissionsbeslut.
Betalning ska ske senast fem vardagar från dagen för bolagsstämmans godkännande. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och
tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning förstå gången på̊ den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Styrelsen,
verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.
Beslut om bemyndigande för styrelsen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets
aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 453 750 kronor motsvarande högst 3 630 000 nya aktier. Betalning ska kunna ske kontant,
genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med
bemyndigandet, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för
strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Vid datum för kallelse till bolagsstämman finns 6 352 453 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av båda
bemyndigandena kommer utspädningen att uppgå̊ till högst cirka 57,2 procent. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser,
ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos
Euroclear.
För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com
Styrelseordförande, Rickard Wilton, 070-305 62 32, rickard@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.

