
N.B. The English text is an unofficial translation. 

Styrelsens beslut den 29 oktober 2018 
The board of directors’ resolution dated 29 October 2018 

Nyemission 
Issue of new shares 

Styrelsen för Scout Gaming Group AB (publ), org. nr 559119-1316 (”Bolaget”) beslutar under 
förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 900 000 
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 47 368,42 kronor. För beslutet 
ska i övrigt följande villkor gälla. 
Subject to the approval of the general meeting, the board of directors’ resolves to carry out a directed 
new share issue in respect of not more than 900,000 shares, entailing an increase in the share capital of 
not more than about SEK 47,368.42. The resolution shall be governed by the following terms and 
conditions. 
 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella och professionella 
investerare enligt Bilaga 1. Därtill har befintliga aktieägare i Bolaget anmält intresse att 
teckna aktier i nyemissionen. 
The right to subscribe for the new shares shall vest in institutional and professional investors 
according to Appendix 1. In addition, existing shareholders of the Company has expressed their 
interest to subscribe for shares in the directed new share issue. 

2. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad 
nyemission är att, på ett kostnads och tidseffektivt sätt, säkerställa finansiering för att 
möjliggöra fullgörelse av Bolagets expansion på den amerikanska marknaden där 
Bolaget nyligen ingått två partneravtal (Milestone Entertainment och Metric Gaming), 
samt att säkerställa Bolagets finansiella möjlighet att utöka sin verksamhet på 
befintliga och nya marknader. Styrelsens har med anledning av ovan gjort 
bedömningen  att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en 
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
The reason for deviating from the shareholders’ preferential rights by conducting a directed new 
share issue is to, in a cost- and time efficient manner, secure financing to enable the Company’s 
expansion on the US market where the Company has recently entered into two partnership 
agreements (Milestone Entertainment and Metric Gaming), as well as to give the Company the 
financial means to grow its business in current and new market. The board has against this 
background made the assessment that it is in the Company’s and the shareholders interest to 
conduct a share issue with deviation from the shareholder’s preferential right. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 47 kronor. Teckningskursen är fastställd av Pareto 
Securities AB och motsvarar en rabatt om cirka 0,6 procent jämfört med 
stängningskursen för Bolagets aktie den 29 oktober 2018. 
A subscription price of SEK 47 shall be paid for each share subscribed for. The subscription price 
is determined by Pareto Securities AB and corresponds to a discount of about 0.6 per cent 
compared to the closing share price of the Company on 29 October 2018. 

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 29 oktober 2018. Tilldelning av de 
nyemitterade aktierna ska ske den 30 oktober 2018. Betalning för de nyemitterade 
aktierna ska ske inom två dagar efter att bolagsstämman, som avses hållas den 15 
november 2018, godkänt den riktade nyemissionen. 



Subscription for the newly issued shares shall take place on 29 October 2018. Allotment for the 
newly issued shares shall take place on 30 October 2018. Payment shall be made within two 
days after the general meeting’s approval of the directed new share issue on 15 November 
2018. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for 
payment. 

6. Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid 
Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan 
utdelning. 
The shares entitle to dividends for the first time on the record date for dividend occurring  the 
shareholder to dividends for the first time on the record date occurring after the directed share 
issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office provided that the 
new shares has been registered and entered into the share register held by Euroclear Sweden 
AB on the record date for such dividend. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som 
krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to 
make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies 
Registration Office. 
 
 

_____________________ 


