Kommuniké årsstämma i CasinoWilds Holding AB (publ)
Den 26 juni 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på
årsstämman.
Resultatdisposition (punkt 9)
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Ansvarsfrihet (punkt 10)
Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.
Val av antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11 och 13-14)
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant. Rune Löderup, Kjell Robsahm, Johan Lundquist och Michael Freudenthal
omvaldes för nästa period. Johan Lundquist valdes till ordförande. Tobias Holmer Stråle omvaldes
som bolagets revisor.
Arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 12)
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 300 000 SEK, att
fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
Riktad emission av teckningsoptioner (punkt 15)
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 308 000 teckningsoptioner till anställda i
bolaget, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i bolaget, innebärande en ökning av
aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 46 200 SEK.
Teckningsoptionerna föreslås emitteras på följande villkor:
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma bolagets verkställande direktör John Ryott, bolagets CTO Joachim Gottzén, bolagets
creative director Daniel Sahlin samt bolagets COO Anneli Nilsson.
Det antal teckningsoptioner som personerna ovan har rätt att förvärva framgår av styrelsens
fullständiga förslag. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i
förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs
av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).
Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om
16 SEK. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 1 juli 2018 till och med
den 31 juli 2018.
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Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst
46 200 SEK fördelat på 308 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,5 procent.
Bemyndigande (punkt 16)
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet
och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka
bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt
antal aktier.
För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:
VD John Ryott
Tel: 070-910 75 47
E-post: john.ryott@casinowilds.com
www.casinowildsholding.com
Om CasinoWilds Holding AB (publ)
CasinoWilds är ett mobilanpassat casino som erbjuder kunden en unik spelupplevelse genom en
egenutvecklad teknikplattform med eget bonussystem och lojalitetsprogram som bygger på
standardkomponenter från de mest etablerade teknikleverantörerna. Fördelen med detta är att bolaget
själv styr över vilka funktioner som ska byggas in i plattformen och kan på så sätt skräddarsy
användarupplevelsen. Det är även mer kostnadseffektivt att ha en egenutvecklad plattform då
integration av spel kan ske direkt med spelutvecklaren utan att en tredje part behöver vara involverad.
Det är också en fördel när nya produkter och tjänster ska adderas då man kan styra själv över
utvecklingstider och kostnader kopplade till projekten. CasinoWilds har möjligheten att i framtiden
addera ett B2B-ben där den egna teknikplattformen kan erbjudas som så kallad white label-lösning för
nystartade kasinon. Med hjälp av den egenutvecklade teknikplattformen har CasinoWilds byggt olika
nivåsystem och samlingsfunktioner för att stärka kundens engagemang. Belöningssystemet ”My Wilds
Collection” är ett exempel på detta. Här kommer kunden kunna låsa upp olika symboler (Wilds) under
spelsessionen som sedan kan användas för att vinna speciella priser och
gratiserbjudanden. CasinoWilds hoppas detta ska öka kundernas lojalitet och på så sätt öka deras ”Life
Time Value” (LTV). Varje kund blir således mer värd än hos konkurrenterna vilket i slutändan är till
gagn för CasinoWild. CasinoWilds.com har initialt lanserats på den nordiska marknaden.
Kasinoverksamheten bedrivs via ett dotterbolag på Malta som innehar en maltesisk spellicens medan
den svenska verksamheten bland annat ansvarar utvecklingen av bolagets teknikplattform.
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