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CasinoWilds	beslutar	om	företrädesemission	om	10	MSEK	
Styrelsen i CasinoWilds Holding AB (publ), org. nr. 559078-0531 (”CasinoWilds” eller ”Bolaget”) beslutar med stöd av ett 
bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2017 om en företrädesemission om högst 2 240 000 aktier av serie B, till kurs 
4,50 motsvarande 10,08 MSEK. Teckningsförbindelser om 1,875 MSEK har lämnats. 

 
Bakgrund 
 
Bolaget har under året varit lyckosamt med att fokusera på WL (white label) försäljning och har nu tecknat 16 kundavtal 
varav 10 är i drift. Bolaget är nu redo att expandera verksamheten ytterligare genom att stärka försäljning och 
marknadsföring, öka rörelsekapitalet samt söka ytterligare licenser från 2018 på andra marknader såsom Storbritannien, 
Danmark och Sverige.  
 
Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen 
 

• Rätt att teckna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fem (5) innehavda aktier per 
avstämningsdagen den 20 juni 2018, berättigar till teckning av två (2) nya aktier.  

 
• Teckningskursen uppgår till 4,50 SEK per aktie.  

 
• Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 juni 2018. 

 
• Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 25 juni 2018 till och med den 6 juli 2018, och 

betalas inom tre (3) bankdagar från det att styrelsen beslutat om tilldelning och avräkningsnota erhållits. 
 
 
Mer information kommer att lämnas på årsstämman den 11 juni, kl 13:30 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 1, 4tr. 
Välkomna. 
 
Fullständiga villkor kommer att publiceras i en Informationsbroschyr innan teckningstiden inleds. 
Informationsbroschyren kommer kunna laddas ned från www.casinowildsholding.com samt från www.partnerfk.se. 
 
Finansiell rådgivare i transaktionen är Partner Fondkommission. 
 
Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på CasinoWilds hemsida www.casinowildsholding.com. 

För mer information vänligen kontakta: 

Thorstein Boserup, CEO 

+45 52 79 48 36 

thorstein.boserup@casinowilds.com 

 

Om CasinoWilds Holding AB (publ) 

CasinoWilds erbjuder via dotterbolaget Earners Alliance Ltd ett mobilanpassat kasino som erbjuder kunden en unik 
spelupplevelse inom onlinekasino, livekasino och sportspel. Earners Alliance erbjuder så kallade white label-lösningar för 
att driva trafik. Verksamheten bedrivs på Malta via dotterbolaget som innehar både en maltesisk spellicens samt en på 
Curacao. Earners Alliance Ltd tjänster är specialiserade på onlinespel för White Labe operatörer. Vi har en kraftfull och 
avancerad plattform med spel från ledande tredjepartsleverantörer, licenser för de ledande marknaderna, Prestanda 
Marketing Intelligence verktyg, dedikerad kundsupport och teknisk support dygnet runt. Vårt mål är att erbjuda bästa 
möjliga verktyg som säkerställer lång livslängd för alla typer av onlinespelverksamheter. 


