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Viktig information

I denna informationsbroschyr används följande definitioner: ”CasinoWilds”, ”Bolaget”, eller ”Koncernen” avser CasinoWilds Holding AB (publ), org nr 559078-0531.
CasinoWilds äger samtliga aktier i Animated Games Sweden AB, org nr 556939-2987 (”Animated Games”). ”Effnetplattformen” avser Effnetplattformen AB (publ), org nr
556981-7660. CasinoWilds var tidigare ett helägt dotterbolag till Effnetplattformens tidigare moderbolag.
Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information i samband med inbjudan att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Informationsbroschyren är inget
prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Informationsbroschyren har därför inte granskats eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med
bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan,
Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Nya Zeeland, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Nya Zeeland. Följaktligen kommer inte denna informationsbroschyr eller annan
information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika, Hongkong, Singapore
eller Nya Zeeland och får inte heller distribueras på liknande sätt.
Denna informationsbroschyr innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser. Även om Bolaget
anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade
uttalanden uttrycker endast Bolaget bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade
informationen i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör
inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag
eller föreskrifter.
Tvist med anledning av denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.
De siffror som redovisas i denna informationsbroschyr har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte alltid summerar korrekt.
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Inbjudan till teckning av aktier
Styrelsen i CasinoWilds beslutade den 13 februari 2017, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 26 januari
2017 att genomföra en nyemission om högst 14 490 000 kronor riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella
investerare.
CasinoWilds har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare, inklusive hela styrelsen i
Effnetplattformen Dividend AB samt delar av styrelsen i CasinoWilds, om totalt 5,4 miljoner kronor.
Kapitalet från nyemissionen kommer att användas för att intensifiera marknadsföringen av Bolagets nylanserade onlinecasino
CasinoWilds.com. Den initiala lanseringen av CasinoWilds.com har varit mycket framgångsrik och målsättningen är att med hjälp
av kapitalet från föreliggande nyemission etablera CasinoWilds som en medelstor aktör på den nordiska marknaden för onlinecasino samt lansera CasinoWilds.com i ytterligare ett till två länder.
Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med högst 1 260 000 aktier till 5 595 044 aktier, innebärandes att de nya aktierna motsvarar högst 22,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
För det fall att nyemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att utöka emissionens totala belopp med högst 5 060 000 kronor till totalt högst 19 550 000 kronor genom emission av ytterligare högst 435 000 aktier, innebärandes att antalet aktier totalt kan
öka med högst 1 700 000.
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i Informationsbroschyren, allmänheten att teckna nya aktier i Bolaget till kursen 11,50
kronor per aktie. Teckning av aktier ska under tiden från och med den 13 februari 2017 till och med den 24 februari 2017.

Stockholm i februari 2017
CasinoWilds Holding AB (publ)
Styrelsen
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CasinoWilds i korthet
CasinoWilds har utvecklat en egen teknikplattform för nätkasinon. I september 2016 lanserades kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat kasino som skall erbjuda kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. CasinoWilds.com har redan lanserats med begränsad marknadsföring i Norden. Planen är att etablera
kasinot i betydligt fler länder och för närvarande finns CasinoWilds.com tillgängligt på svenska, engelska, tyska, norska och finska. CasinoWilds.com använder de mest etablerade spelleverantörerna
och för närvarande erbjuds över 300 spel på desktopversionen och i mobilen kan kunden spela mer
än 180 spel.
HISTORIK

2013 Verksamheten grundas med syftet att skapa ett tekniskt utvecklat och socialt kasino med möjlighet att vara
ett ”real money kasino”, vilket sedan också blev fallet.
2014 Bolaget utvecklar en egen teknikplattform och den första produkten, BlingCity Casino, lanseras under våren
2014.
2015 Bolaget fortsätter arbetet med teknikplattformen samt
den operationella driften av Bling City Casino
2016 Nya delägare med lång börs- och kasinoerfarenhet
kommer in i bolaget och i anslutning till detta bildas en
ny styrelse. En mindre kapitalanskaffning genomförs,
bland annat riktad till Effnetplattformen.
2016 Styrelsen beslutar om en ny strategi och plan vilket
leder till att styrelsen under våren 2016 beslutar att
bygga om varumärket BlingCity Casino till CasinoWilds,
addera nya spel och funktioner samt göra det mer
mobilanpassat.
2016 Casino Wilds.com lanserades i slutet på september och
fick genast en bra respons från marknaden och affiliates runt om i Europa.
2017 CasinoWilds Holding AB skapas via s.k. omvänt förvärv
och i samband med detta erhålls över 4 000 aktieägare
från Effnetplattformen.

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER
Affärsidé

CasinoWilds affärsidé är att tillhandahålla marknadens bästa
och mest innovativa erbjudande inom onlinespel med fokus
på mobilt onlinecasino.

Verksamhetsmål

CasinoWilds målsättning är att skapa den främsta spel
upplevelsen och över tid bli en ledande aktör inom onlinespel
på framförallt den nordiska marknaden.

Finansiella mål
Tillväxt
CasinoWilds målsättning är att uppnå en nettoomsättning väl
överstigande 100 miljoner kronor 2019 samt att långsiktigt
uppvisa en organisk tillväxt som överstiger marknaden.

Lönsamhet
Målsättningen är att nå en långsiktig vinstmarginal (EBITDA)
om cirka 20 procent.
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Utdelning
Styrelsen prioriterar för närvarande verksamhetens kapital
behov och har således ingen fastställd utdelningspolicy.

Strategier

För att uppnå sina målsättningar arbetar CasinoWilds utifrån
ett antal strategier som baseras på de konkurrensfördelar
Bolaget anser sig ha. Bolaget försöker utnyttja att verksam
heten baseras på en helt ny teknisk plattform som delvis är
egenutvecklad och delvis består av standardkomponenter
från ledande marknadsaktörer. Bolaget har en samtidigt en
liten och entreprenöriell organisation, vilket medför korta
beslutstider och goda förutsättningar att snabbt kunna
anpassa verksamheten till förändrade marknadsförutsättningar. Bolagets styrelse bidrar samtidigt med lång bransch
erfarenhet inom inte minst marknadsföring.
CasinoWilds ska erbjuda en spelupplevelse utöver det
vanliga och i kombination med en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi ska CasinoWilds stärka sina varumärken, attrahera fler spelare och via innovativa belöningssystem ska
spelarnas lojalitet uppmuntras med målsättningen att bygga
en stor och trogen spelarbas.

CASINOWILDS.COM

Bolaget har utvecklat det unika kasinokonceptet CasinoWilds.
com, en omarbetning och vidareutveckling av Bolagets casino
BlingCity som utvecklades under 2013/2014 och lanserades
2014. CasinoWilds.com lanserades i Norden i september
2016.

Kunden i fokus

CasinoWilds är ett mobilanpassat kasino som ska erbjuda
kunden en unik spelupplevelse genom CasinoWilds egen
utvecklade bonusplattform och lojalitetsprogram som saknar
motsvarighet på kasinomarknaden.
Vid utvecklingen av CasinoWilds har fokus legat vid att
skapa en användarvänlig och unik upplevelse som, med hjälp
av nivåsystem med inkluderande samlingsfunktioner för
spelaren (s.k. Meta-spelkoncept) samt ett inbyggt lojalitets
program, ska öka kundernas lojalitet och Life Time Value
(”LTV”) genom att stärka kundernas engagemang och skapa
en roligare upplevelse än traditionella onlinecasinon.
Med belöningssystemet ”My Wilds Collection” kommer
kunden att kunna låsa upp olika symboler, s.k. Wilds, för att
vinna priser. Kunderna kan därmed vinna olika former av
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gratiserbjudanden och priser, vilket förväntas leda till att
kunderna hos CasinoWilds uppvisar en högre lojalitet än hos
konkurrenterna.

Spelutbud och marknadsföring

CasinoWilds är integrerade med Tains spelmotor. Avtalet med
Tain ger tillgång till spel från etablerade spelleverantörer som
Netent, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil och Betsoft. Här
utöver direktintegreras vissa spel från mindre och innovativa
spelleverantörer. För närvarande finns det över 300 spel på
desktopversionen av CasinoWilds.com och i mobilen kan kunden spela över 180 spel.
Den höga marknadstillväxten för onlinecasinon skapar
utrymme att lansera nya spelprodukter. Konkurrensen är
dock stor och därför har Bolaget fokuserat på att skapa en
innovativ och unik upplevelse för kunden i syfte att kunna etablera sig som en relevant aktör och ta marknadsandelar från
konkurrenterna.
Marknadsföringen av CasinoWilds kommer att ske med
olika mediehus runt om i Europa, både direkt media i digitala
tidningar, men även genom real time bidding och olika cookielösningar med flertalet mediebolag. Bolaget har även över 250
avtal med traditionella affiliates runt om i världen som kommer att marknadsföra CasinoWilds.com med länkar och mail
utskick som Bolaget skapat.

Softlaunch över förväntan

Lanseringen av CasinoWilds.com skedde på den svenska
marknaden den 21 september 2016 genom en så kallad softlaunch. Detta innebär att under ett inledningsskede sker
ytterst begränsad marknadsföring samtidigt som Bolaget
arbetar med att optimera tjänsten. CasinoWilds.com befinner

sig i slutet av denna fas och inom kort kommer marknads
föringsinsatserna att ökas kraftfullt i enlighet med den strategi
som Bolaget arbetat fram.
För att kunna dra så relevanta slutsatser som möjligt relaterat till attraktionsgrad och spelarbeteende valde CasinoWilds att exponeras på Aftonbladet.se. CasinoWilds.com fick
tidigt en bra konverteringsgrad från sign up till aktiv kund på
över 30%, vilket är kritiskt för att få ett genomslag på en konkurrensutsatt marknad och har på kort tid efter softlaunch
nått upp till vad som bedöms vara en bra nivå på omsättning
och insättningen. Målet var även att tidigt komma upp i volym
och etablera varumärket, därför var Aftonbladet.se ett naturligt val som en initial kanal genom den mycket breda exponering som erhålls. I takt med att fler affiliates engageras förväntas en fortsatt hög tillväxttakt.
En tidig analys av softlaunchen visar även att CasinoWilds
har lyckats attrahera kvinnliga spelare i en betydligt högre
utsträckning än branschsnittet. Detta indikerar en potentiellt
betydande konkurrensfördel för Casinowilds, som efter vidare
analys kan komma att användas för att optimera Bolagets
framtida positionering.
Bonuskostnaderna bedöms under tillväxtfasen att uppgå
till mellan 30-50% av spelöverskottet men kommer över tid att
sjunka när befintliga och återkommande kunder kommer in
och spelar. Långsiktigt är ambitionen att bonuskostnaderna
ska uppgå till 15-25%, vilket skapar goda förutsättningar för
att uppnå en bra lönsamhet. Högre bonusar lockar fler
spelare vilket ökar tillväxtfarten markant.

SOFTLAUNCH I SIFFROR
Bolaget har genom sin softlaunch av casinowilds.com uppnått gott resultat med en begränsad marknadsföringsinsats, vilket framgår av
diagrammen nedan. Under december och januari minskades marknadsföringen signifikant, vilket som förväntat ledde till en temporär
avmattning i tillväxttakten. De stora variationer i nettospelintäkt som verksamheten i ett inledande skede uppvisar beror dels på
säsongeffekter och dels på de variationer i casinomarginalen (nettospelintäkter dividerat med spelomsättning) som präglar små speloperatörer. Efter emissionens genomförande kommer CasinoWilds att kraftfullt öka marknadsföringen och spelarbasen, vilket innebär
att framgent kommer casinomarginalen att vara betydligt mer stabil. (Omräkning till svenska kronor har skett till kursen EUR/SEK 9,56).
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Kommande etableringar

Initialt har CasinoWilds lanserats på den nordiska marknaden
med fokus på Sverige. Planen är att etablera kasinot i betydligt
fler länder. För närvarande finns CasinoWilds.com tillgängligt
på svenska, engelska, tyska, norska och finska. Ambitionen är
att under de närmaste två åren etablera CasinoWilds.com i
följande länder:

utan att det medför lång utvecklingstid eller höga utvecklingskostnader. Därtill finns det möjligheter att leasa ut plattformen genom olika sorts white label avtal, där kunder hyr in sig
på plattformen och licensen för att snabbt kunna komma
igång. Detta görs mot en avgift och procent av white labelns
intäkter, vilket i framtiden skulle kunna ge stora intäkter om
CasinoWilds väljer den strategin.

Sverige

MARKNAD OCH KONKURRENS

Konkurrensutsatt men viktig då produkten är väl anpassad för
den nordiska marknaden, upparbetade affiliate samarbeten
på högsta nivå som kommer att nyttjas till fullo.

Tyskland
Med Europas största befolkning innebär den tyska marknaden en mycket stor potential. Tyskland präglas också av högt
spelarvärde och är en homogen marknad där samma metoder kan appliceras som på den nordiska marknaden.

Finland
Spelarvärdet är högt även i Finland och på den finska marknaden råder en betydligt högre varumärkeslojalitet än på övriga
Nordiska marknader. Media är relativt billig och därtill har
CasinoWilds starka affiliatesamarbeten redo för den finska
marknaden.

TEKNIKPLATTFORM

CasinoWilds har en egenutvecklad teknikplattform som baseras på standardkomponenter från etablerade teknikleverantörer. Utvecklingen av teknikplattformen startade 2013 och
fortskrider löpande.
Genom att utgå från en egenutvecklad plattform erhåller
CasinoWilds betydande konkurrensfördelar jämfört med de
flesta mindre direkta konkurrenterna. Bolaget styr över vilka
funktioner som ska byggas in i plattformen för att exempelvis
kunna skapa olika typer av bonusar eller levelsystem som är
kopplade till kampanjer eller koncept. Dessutom finns det tydliga kostnadsfördelar, dels betalar Bolaget en lägre avgift för
spelen till spelutvecklarna på grund av att spelen kan integreras direkt i CasinoWilds plattform istället för att gå via en tredjepartsleverantör och dels behöver inte CasinoWilds betala en
del av intäkterna till en extern plattformsleverantör.
Bolaget kommer dessutom kunna addera nya produkter
och tjänster (sk vertikaler) till sin befintliga teknikplattform
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Marknaden för onlinespel i Europa beräknas ha uppgått till
16,6 miljarder EUR, motsvarande 17 procent av den totala
spelmarknaden i Europa. Onlinespel i Europa har under de
senaste åren genomgått en strukturell förändring och har
vuxit kraftigt från att endast stå för 4 procent av totalmarknaden 2005 till att 2015 utgöra 17 procent. Mellan 2010 och 2015
växte onlinemarknaden i Europa med en genomsnittlig årlig
tillväxt om 11,2 procent. Prognosen för de kommande tre
åren är att segmentet årligen ska växa med 9,2 procent till en
marknadsstorlek uppgående till 21,6 miljarder EUR. Online
casinomarknaden i Europa beräknas enligt H2GC ha uppgått
till cirka 3,9 miljarder EUR 2015. Norden, som ligger väl
framme i marknadsutvecklingen svarade 2015 för cirka 15
procent av denna marknad. Onlinecasinomarknaden i Norden
förväntas växa med 10,4 procent per år 2015 till 2018 och
marknadsstorleken således förväntas öka från cirka 583
MEUR år 2015 till 784 MEUR år 2018.
Marknaden för onlinecasino är fragmenterad, både i Norden och globalt, och ingen enskild aktör har en dominerande
ställning. De största europeiska speloperatörerna är lokalt
baserade och många verkar under monopol i sina respektive
länder. De flesta lokala speloperatörerna tillhandahåller inte
onlinecasino eftersom många marknader i Europa ännu inte
är reglerade marknader och således inte möjliggör en direkt
etablering. De flesta större speloperatörerna på marknaden
för onlinecasinon har sin skattemässiga hemvist i Storbritannien (UniBet, Bet365, Betfair, SkyBet, Gamesys, William Hill,
Ladbrokes och Coral) eller i Sverige (Betsson, LeoVegas och Mr
Green). I Norden har den snabba tillväxten medfört att antalet
aktörer har ökat kraftigt. Bland de större aktörer som erbjuder ett brett sortiment av casinospel på den nordiska marknaden återfinns Unibet, Betsson, LeoVegas, Casumo, Mr Green,
Maria.com samt Bet365, Betfair och Pokerstars. Initialt
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bedöms dock CasinoWilds främst komma att konkurrera med
nya mindre aktörer som Casino Heroes, Rizk, Kaboo och
SuperLenny.

FRAMTIDA UTVECKLING

BlingCity

CasinoWilds är och förblir i närtid fullt fokuserat på online
casino och CasinoWilds.com. Bolaget har dock ett antal andra
produkter och tjänster där utveckling och/eller marknads
sondering pågår.

Bolagets första kasino BlingCity Casino lanserades våren
2014. BlingCity Casinos ursprungliga koncept har utvecklats
och lanserats som CasinoWilds.com. I syfte att utnyttja varumärket BlingCity Casino och maximera värdeskapandet inom
CasinoWilds har Bolaget beslutat att göra om BlingCity Casino
till ett socialt casino där kunderna inte spelar om riktiga
pengar. Utvecklingen av BlingCity Casino är dock inte prioriterad för närvarande eftersom Bolaget fokuserar på CasinoWilds.com och något lanseringsdatum eller marknadsplan har
ännu inte arbetats fram.

LiveCasino

Livecasino är en snabbt växande del av onlincasinomarknaden som domineras ett fåtal etablerade aktörer, där CasinoWilds redan idag har relationer med vissa leverantörer.
Bolagets tekniska plattform är utvecklad för att enkelt kunna
addera nya produkter och livecasino är en naturlig expansion
inom ramen för CasinoWilds.com.

LEGAL STRUKTUR OCH ORGANISATION

LottoWilds

Lotto är världens största spelform, dock är det en mycket liten
del av lottospelen som idag sker online. Under senaste åren
har utvecklingen inom onlinelotto varit snabb och det finns nu
flera intressanta spel och koncept. Lyckas CasinoWilds skapa
en innovativ produkt inom onlinelotto bedömer Bolaget att
det finns betydande möjligheter att ta en stark marknads
position eftersom konkurrensen inom onlinelotto är lägre än
inom övrigt onlinespel.

SportsWilds

precis som för övriga segment är det viktigt att skapa en lösning som särskiljer Bolaget från konkurrenterna. Lojalitetsprogram och bonusar baserat på symboler likt de Wilds som
används i CasinoWilds.com kan vara ett sådant sätt.

Sportspel är en väletablerad del av onlinespelmarknaden och
merparten av de större aktörerna tillhandahåller detta. En
anledning till att antalet aktörer ökat kraftigt är att det numera
går att köpa nyckelfärdiga lösningar inom sportspel och att du
således inte behöver ha egna oddssättare. Bolaget kan
komma att addera sportspel till sin plattform i framtiden men

CasinoWilds-koncernens rörelsedrivande verksamhet utgår
från det svenska dotterbolaget Animated Games Sweden AB
som ansvarar för koncernens teknikutveckling och har 6
anställda. Ledningen är baserad i Sverige. Casinoverksam
heten bedrivs i dotterbolaget CasinoWilds Ltd (ägt via Cosmopolitan Holding Ltd) som är baserat i St Julian Malta med 2
anställda och innehar en maltesisk spellicens. Det finns även
ett dotterbolag på Curacao som innehar en spellicens. Från
Maltabolaget sker all marknadsföring och här hanteras även
koncernens webbdesign, betalningar, CRM och myndighetsfrågor. CasinoWilds spelservrar finns också på Malta och Bolaget har avtalat om expansionsutrymme, vilket kommer att tas
i anspråk allt eftersom CasinoWilds.com och den övriga verksamheten växer.

CasinoWilds Holding AB
559078-0531

Animated Games Sweden AB
556939-2987

Cosmopolitan Holdings Ltd
C63321

Curaco licensbolag

CasinoWilds Ltd
C62260
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Finansiell information i sammandrag
Nedan redovisas ekonomisk information i sammandrag för CasinoWilds dotterkoncern Animated
Games som utgör Bolagets verksamhet. Informationen är hämtad från Animated Games Sweden ABs
reviderade årsredovisningar samt ej reviderad delårsrapport för perioden januari–september 2016.
Animated Games intäkter och kostnader enligt nedan är huvudsakligen relaterade till det tidigare
kasinot BlingCity.com. Bolagets nya onlinecasino CasinoWilds.com lanserades den 21 september 2016
och har således bara haft en marginell inverkan på intäkterna under januari till september 2016.
Resultaträkning kronor

2016 (9m)

2015

2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

996 014

2 499 593

1 016 780

Övriga rörelseintäkter

869 887

548 771

234 112

1 865 901

3 048 364

1 250 892

Direkta kostnader

–2 020 047

–5 371 125

–1 378 387

Övriga externa kostnader

–2 280 845

–2 297 146

–4 472 782

Personalkostnader

–1 993 851

–1 571 286

–5 161 085

Rörelsens kostnader

Av- och nedskrivningar av
materiella
och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Balansräkning, kronor

2016 (9m)

2015

2014

1 414 363

2 078 843

3 011 266

1 414 363

2 078 843

3 011 266

1 414 363

2 078 843

3 011 266

221 623

615 261

826 754

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och
installationer

Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

–756 690

–972 016

–946 940

Kundfordringar

–57 923

–450 427

–

Fordringar hos
koncernföretag

618 731

537 476

–

Övriga fordringar

326 144

266 961

148 587

–5 243 455

–7 613 636 –10 708 302

Resultat från finansiella
poster

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Ränteintäkter och
liknande resultatposter

–

84

619

Räntekostnader och
liknande resultatposter

–276 326

–79 922

–166 151

217 259

45 388

239 587

1 383 757

1 465 086

1 214 928

Kassa och bank

4 702 332

161 464

501 819

Resultat efter
finansiella poster

–5 519 781

–7 693 474 –10 873 834

Summa omsättnings
tillgångar

6 086 089

1 626 550

1 716 747

Resultat före skatt

–5 519 781

–7 693 474 –10 873 834

SUMMA TILLGÅNGAR

7 500 452

3 705 393

4 728 013

Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till
moderföretagets
aktieägare

–64
–5 519 781

–7 693 474 –10 873 898

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

–5 519 781

–7 693 474 –10 873 898

Balanserat resultat inkl
årets resultat

824 268

445 960

249 293

28 724 779

17 403 087

10 350 701

–24 773 866 –18 442 410 –11 183 513

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets
aktieägare

4 775 181

–593 363

–583 519

Summa eget kapital

4 775 181

–593 363

–583 519

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

580 982

470 555

2 694 867

Skulder till koncernbolag

313 330

2 892 561

1 592 053

1 824

–

–

1 320 153

270 319

868 031

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
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508 982

665 321

156 581

2 725 271

4 298 756

5 311 532

7 500 452

3 705 393

4 728 013

Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
STYRELSE

Johan Lundquist

Rune Löderup

Styrelseledamot i CasinoWilds sedan 2016.

Styrelseordförande i CasinoWilds sedan 2016.

Född 1960.

Född 1965.

Johan har erfarenhet från ledande befattningar på Ericsson,
Tele2 och Swedbank. Vidare så har Johan 20 års erfarenhet av
investeringar. Idag är Johan partner på Graviton, ett investeringsbolag inom IT, Internet och teknologi. Tidigare var Johan
investeringsansvarig på Industrifonden i 8 år.

Rune Löderup har omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag
i privata så väl som publika tillväxtföretag. Med bakgrund i
finansbranschen är han nu en fulltidsinvesterare och har ett
antal styrelseuppdrag med fokus på tillväxtföretag med skalbar verksamhet. Han har verkat inom spelbranschen i 10 år.
Han är ledamot i ett antal styrelser, inklusive Three Gates AB
(spelutveckling), Kontigo Care AB (mobile health) GoldBlue Plc
(speloperatörverksamhet i Asien) och Peak AM Securities AB
(private banking/family office), och var en av grundarna och
styrelseledamot i bland annat Capilon AB (såldes till Verdane)
och Maria Invest AB (Maria Bingo), som såldes till Unibet 2008
och RLS Global AB (framgångsrik sårforskning), Orasolv AB
(klinikkedja för tandvård).

Nuvarande styrelseuppdrag
Maven Wireless Sweden AB, ordförande, RF Coverage AB,
ordförande, Aeorowash AB (publ), ledamot, Graviton AB, ledamot, Xpert Eleven AB, ledamot, Tagflix Inc, ledamot.

Avslutade styrelseuppdrag de senaste fem åren
–.
Innehav: 287 363 aktier.

Nuvarande styrelseuppdrag

Kjell Robsahm

Three Gates AB, ledamot, Goldblue PLC , grundare & ord
förande, Kontigo Care AB, ordförande, Raging Bull Invest AB,
VD och ordförande. Peak AM Securities AB, ledamot.

Född 1950.

Avslutade styrelseuppdrag de senaste fem åren
Elk Studios AB, ledamot, Orasolv AB, grundare & ordförande,
RLS Global AB. grundare & ledamot, Gaming Corps AB, ord
förande, Stillfront, ledamot, Servage AB, ledamot , Aha World
AB, ledamot.
Innehav: 355 221 aktier.

Styrelseledamot i CasinoWilds sedan 2016.
Kjell är en driven entreprenör som under 30 års tid byggt upp
en koncern verksam inom anläggningsbranschen för vägar,
broar och andra betongkonstruktioner. Förutom arbetet med
att bygga upp E-Schaktkoncernen har Kjell varit medgrundare
till ett antal startups, bland andra Animated Games Sweden.

Nuvarande styrelseuppdrag
E-Holding AB, ordförande, E-Schakt Entreprenad AB, ord
förande, E-trafik i Stockholm AB , ordförande, Babson AB,
ledamot, Stockholmsmaskiner i Bromma AB, ledamot,
E-Schakt Maskin AB, ledamot, E-Schakt AB, ledamot.

Michael Freudenthal

Styrelseledamot i CasinoWilds sedan 2016.
Född 1964.
Michael har verkat i ledning och styrelse för ett flertal internetrelaterade bolag. Dels som VD för noterade bolag (Small Cap/
Nasdaq) som Digital Vision AB och Mobyson AB och dels som
styrelseledamot för Tunigo AB (såld till Spotify 2013) och styrelseordförande Planeto AB (såld till Bonnier 2014). Senast var
Michael verksam inom spelbolaget MrGreen som VD för Social
Thrills AB, VD MrGreen Tech AB och Chief Business Development Officer (CBDO) vid MrGreen Casino Malta Ltd.

Avslutade styrelseuppdrag de senaste fem åren
BVA Produktion AB, ledamot, BVA Group AB, ledamot, E-Trafik
i Sverige AB, ledamot.
Innehav: 743 173 aktier.

LEDNING
John Ryott

Verkställande direktör sedan 2016.
Född: 1969

Nuvarande styrelseuppdrag

Planeto AB, ordförande, Summit AB, ledamot.

John har under de senaste 14 åren arbetat inom spelindustrin
i ledande roller hos diverse branschledande bolag som Net
Entertainment, Betsson, Gaming VC med flera. John har även
jobbat som strategikonsult för bland andra Betfair, Party
gaming och 888.

Innehav: –.

Innehav: –.

Planeto AB, ordförande, Heathgate Ventures AB, ledamot,
Planeto Holding AB, ledamot.

Avslutade styrelseuppdrag de senaste fem åren

Aktieinnehav ovan avser privat och via bolag.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Daniel Sahlin

Creative Director sedan 2016, VD och grundare av Animated
Games och Bling City 2013-2014 samt har tagit fram CasinoWilds.com-konceptet 2015-2016.
Född: 1973.
Daniel har jobbat med olika spelprojekt sen 1999, först med
Svenska Spel och Casino Cosmopol, men senare med entreprenöriella bolag inom online- poker och kasino, som Scandic
Gaming Group, LeoVegas och Winunited Malta.
Innehav: 132 557 aktier.

Joachim Gottzén

CTO sedan 2016. CTO på Animated Games sedan 2013.
Född 1977
Joakim har arbetat i verksamheten sedan starten 2013.
Innehav: 30 487 aktier.

Johan Lundquist

CFO i CasinoWilds sedan 2016 på deltidsbasis. Se Styrelse.
Aktieinnehav ovan avser privat och via bolag.

REVISOR

PwC Sverige AB med auktoriserade revisorn Tobias Stråhle
som huvudansvarig revisor.
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Aktiekapital och ägarförhållanden
AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i CasinoWilds uppgår till 433 504,34 kronor, fördelat på 4 335 044 aktier.* Samtliga aktier i CasinoWilds berättigar till en röst på bolagsstämma och medför samma rätt till
andel i bolagets tillgångar och vinst.
Aktierna i CasinoWilds är inte, och har inte varit, föremål
för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt
uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med
svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det
finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.
CasinoWilds har för avsikt att under första kvartalet 2017
ansöka om anslutning till Nasdaq First North, Stockholm.

ÄGARSTRUKTUR
Aktier

Röster/Kapital

Kjell Robsahm med bolag

Ägare

743 173

17,1%

Tamayo Consulting

373 463

8,6%

Effnet AB

361 416

8,3%

Raging Bull Invest AB

355 220

8,2%

Graviton AB

287 368

6,6%

Sven-Erik Holmgren

151 540

3,5%

Daniel Sahlin

132 556

3,1%

Johan Rogelind

109 162

2,5%

Mats Nilsson

103 262

2,4%

Camelback Investment Inc

79 364

1,8%

Övriga aktieägare**

1 638 524

37,8%

Summa

4 335 044

100,00%

INCITAMENTSPROGRAM OCH
AKTIEÄGARAVTAL

Det finns ett utestående incitamentsprogram i form av teckningsoptioner i dotterbolaget Animated Games. Vid fullt
utnyttjande kan antalet aktier i dotterbolaget komma att öka
med cirka 7%, varav cirka 2% är hänförligt till VD John Ryott.
Teckningsoptionerna löper till och med 31 december 2018.
Styrelsens ambition är att under 2017 ersätta detta program
med motsvarande i CasinoWilds. Ersätts programmet med
motsvarande villkor kommer teckningskursen att uppgå till
cirka 13 kronor och programmet kommer vid fullt utnyttjande
medföra en utspädning om cirka 6% av aktierna i CasinoWilds.
Enligt vad styrelsen känner till föreligger inga aktieägar
avtal mellan Bolagets aktieägare. Graviton AB, ett bolag delägt
av styrelseledamoten Johan Lundquist, innehar en köpoption
om 191 026 aktier som löper till och med den 31 december
2017 och Raging Bull Invest AB, ägt av styrelseordförande
Rune Löderup, innehar en motsvarande köpoption om
191 026 aktier. Optionerna är utställda av E Holding AB, ägt av
styrelseledamoten Kjell Robsahm, och kommer inte att medföra någon utspädning för aktieägarna.

* Avser efter sammanläggning 10:1 men före utjämningsemission om
högst 4 957 sammanlagda aktier.
** Inkluderar Effnetplattformen Ventures 1 ABs drygt 4 000 ursprungliga ägare, vilka tillsammans äger cirka 16,7% av aktierna.
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Riskfaktorer
En investering i CasinoWilds är förenad med risk. Vid bedömningen av CasinoWilds framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även beakta riskfaktorer.
Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat
och finansiella ställning. Faktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk
på att vara heltäckande.
MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE
RISKER

CasinoWilds verksamhet är delvis beroende av officiellt godkännande i form av licenser. CasinoWilds maltesiska dotter
bolag, CasinoWilds Ltd. är licenserat och reglerat av den maltesiska spelmyndigheten. CasinoWilds är beroende av att
upprätthålla licenser, tillstånd och certifieringar för att få
bedriva verksamhet. Framtida regulatoriska beslut kan
komma att förändra möjligheten att bedriva verksamhet i
vissa länder. Det finns även en risk att CasinoWilds i framtiden
inte erhåller nödvändiga licenser på marknader som står inför
en reglering eller som nyligen har reglerats.
Det råder för närvarande en avsaknad av ett internationellt regelverk eller EU-direktiv för online-spel och den existerande regleringen av traditionella fysiska casinon är inte nödvändigtvis tillämplig för onlinespel. Således förekommer det i
flera länder en osäkerhet beträffande lagligheten för online
spel. Vidare har vissa marknader lagar som förbjuder tillhandahållandet av speltjänster oavsett var speloperatören är
lokaliserad och licenserad. På sådana marknader krävs tekniska lösningar för att förhindra åtkomsten för spelare.
CasinoWilds konkurrerar huvudsakligen med nationella
och internationella spelbolag som verkar på samma marknad
som CasinoWilds, samt i viss utsträckning med nationella
monopol. Antalet konkurrenter är stort och flera aktörer har
betydligt större finansiella resurser än CasinoWilds. Den
underliggande marknaden för onlinespel och online-casinon
är under stark tillväxt samtidigt som kraven för fortsatt hög
innovationstakt för att kunna attrahera nya kunder och
behålla befintliga är hög. CasinoWilds behöver vidare säkerställa att Bolaget löpande lanserar nya funktioner, förbättrar
spelupplevelsen och gör uppgraderingar av den tekniska
plattformen. Om CasinoWilds misslyckas att möta den ökande
konkurrensen skulle det kunna få en negativ påverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

För att kunna bedriva sin verksamhet är CasinoWilds beroende av ett antal externa leverantörer såsom teknikleverantörer, spelleverantörer, internetleverantörer och leverantörer av
betalningslösningar. Om en eller flera av dessa parter inte
skulle uppfylla sina åtaganden kan det komma att påverka
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat
negativt.
Digital marknadsföring är viktig för att bygga Bolagets
varumärke och nå ut till nya potentiella kunder. En ökad konkurrens om annonsutrymmet i de marknadskanaler som är
viktiga för bolaget skulle kunna komma att medföra en ökad
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kostnad samt försvåra möjligheten att värva nya kunder. En
lägre tillväxttakt av nya kunder skulle få en negativ påverkan
på bolagets intäkter.
CasinoWilds IT-plattform är central för Bolagets verksamhet och Bolaget är exponerat för vissa risker som är hänförliga
till bolagets ITsystem. ITplattformen är delvis egenutvecklad
medan resterande delsystem köps in från etablerade leverantörer. IT-plattformen hanterar drift av casinon, betalningar
och hantering av lojalitetsprogram med mera. Tekniken kräver underhåll och övervakning samtidigt som utvecklingen
inom området är snabb, vilket innebär ett behov av löpande
innovation och utveckling. I takt med att Bolaget växer på nya
marknaden kan också ökade krav komma att ställas på lokal
anpassning avseende såväl kundpreferenser som språk och
betalningslösningar. Klarar inte CasinoWilds att möte marknadens krav kan det komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Bolaget har ett begränsat antal medarbetare som samtliga, på kort sikt, är att betrakta som nyckelpersoner. Bolagets
framgång är beroende av befintliga medarbetares kunskap,
erfarenhet och kreativitet samt att man i framtiden kan rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och koncernen kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad
personal kan det komma att bli svårt att fullfölja bolagets
affärsstrategi och nå dess målsättningar.
CasinoWilds är, och kommer även framgent att vara beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst utveckling av IT-plattformen och marknadsföring. Det finns ingen
garanti för att de företag med vilka Bolaget har tecknat eller
kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. Även om CasinoWilds
anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt
ingångna avtal, finns ingen garanti för så sker eller att sam
arbetsavtalen kommer att medföra framtida intäkter.

FINANSIELLA RISKER

För att finansiera investeringar i teknisk utveckling och marknadsföring kan CasinoWilds behöva ytterligare finansiering.
Tillgång till finansiering är beroende av övergripande marknadsförhållanden samt Bolagets egen intjäningsförmåga och
det finns ingen garanti för att framtida finansiering kan
erhållas.
CasinoWilds verksamhet innebär att företaget är exponerat för valutarisker. Företaget accepterar en rad kreditkort
som hanterar olika valutor för kunders betalningar vilket innebär att valutaflöden blir mer jämnt matchade, vilket minskar

Riskfaktorer

riskexponeringen. CasinoWilds ingår inte terminskontrakt
eller optioner för att gardera sig mot valutafluktuationer,
vilket innebär att förändringar i valuta kan få en negativ
påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.
CasinoWilds har en begränsad kreditrisk genom att
huvuddelen av Bolagets kunder är privatpersoner som deponerar pengar i förskott. Den största kreditrisken som företaget är exponerad för är risken för bedrägliga transaktioner
samt återbetalningar till kunder från banker eller andra
betaltjänstleverantörer.

AKTIERELATERADE RISKER

CasinoWilds aktie är för närvarande onoterad och även om
styrelsen har för avsikt att ansöka om notering på Nasdaq
First North, Stockholm under det första kvartalet 2017 finns
det ingen garanti för att en aktiv och likvid handel kommer att
utvecklas i aktien, något som kan komma att medföra svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en kortare period utan att påverka priset för aktien. Förutsättningarna för
en fungerande likviditet i CasinoWilds aktie vid en framtida
notering är dock goda då bolaget redan idag har över 4 000
aktieägare. Vidare kan den framtida marknadskursen efter
Erbjudandets genomförande även komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Erbjudandet.
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i CasinoWilds under
perioden 13–24 februari 2017 till en teckningskurs om 11,50
kronor per aktie. Emissionen omfattar maximalt 1 260 000
aktier, vilket vid full teckning inbringar 14 490 000 kronor.

Teckningskurs

Teckningskursen är 11,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under perioden 13 februari till och
med den 24 februari 2017. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Anmälan om teckning av aktier

Minsta teckningspost är 500 aktier (motsvarande 5 750 kronor), därefter sker teckning i valfritt antal aktier. Teckning av
aktier skall ske genom ifyllandet och undertecknande av
anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till
Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln
elektroniskt till Aqurat via hemsidan www.aqurat.se. För detta
krävs bankID.
Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission
tillhanda senast klockan 15.00 den 24 februari 2017. Det är
endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall fler anmälningssedlar insändes, kommer
endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständiga eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.
Anmälningssedel insändes till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: CasinoWilds
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Telefax: 08-684 08 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VPkonto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken
leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto
eller depå måste öppna VP-konto eller depå hos bank eller
värdepappersinstitut innan anmälningssedeln inlämnas till
Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid.
Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsökringskonto (KF), måste
kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i
så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med
den bank/förvaltare som för kontot.
Anmälningssedlar och informationsbroschyr finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.casinowilds.com,
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 ffnetplattformen Dividend ABs hemsida www.effnet
E
dividend.se samt på Aqurat Fondkommission ABs hemsida
www.aqurat.se.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av styrelsen i
Bolaget, varefter investerare kommer meddelas eventuell tilldelning per post genom utsändande av avräkningsnota. Meddelande skickas endast till dem som erhållit tilldelning. Om
anmälan har skett direkt via förvaltare, delges information om
tilldelning av förvaltaren i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Besked om tilldelning beräknas ske omkring den 28
februari, 2017.
Det primära målet vid tilldelningen är att uppnå en bred
spridning av ägandet i Bolaget för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktien. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med färre
antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelningen
kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Anmälningar från affärskontakter, ledning och
andra medarbetare samt CasinoWilds aktieägare och Animated Games tidigare aktieägare, kan komma att särskilt
beaktas.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt
anvisningar på utsänd avräkningsnota, med beräknad likviddag den 3 mars 2017. Om full betalning inte erläggs i tid kan
aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att
utkrävas av den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet. För
det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer
Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Leverans av aktier

Snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 14 mars 2017, kommer aktierna att levereras till det VP-konto eller depå hos bank
eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I
samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper skett på dennes VPkonto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå
hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Villkor för fullföljande

Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga teckningstiden och flytta fram
likviddagen samt fatta beslut om att inte fullfölja Emissionen.
Beslut om att förlänga teckningstiden skall ske senast den 24
februari 2017, kl 15:00, dvs sista teckningsdagen för Erbjudandet. Om så skulle ske kommer detta att meddelas på Bolagets
hemsida. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra

Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter
kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art,
och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen
bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller
delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande.

Listning

Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet

Övrigt

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya
Zeeland och Japan riktas inte Erbjudandet att teckna aktier till
personer eller andra med registrerad adress i något av dessa
länder.

Styrelsen för Bolaget avser att ansöka om listning av Bolagets
aktier på First North.

Certified Adviser

Bolaget har anlitat Remium Nordic AB som certified adviser i
anledning av den planerade listningen på First North.

Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att
nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna
aktier i emissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission
på telefon enligt ovan för information om teckning och
betalning.

Rätt till utdelning

Aktier som tecknas i Erbjudandet medför rätt till vinstutdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som
beslutas närmast efter emissionens registrering. Utbetalning
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare
inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast
genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför
Sverige. Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (10 år).

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,
SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom
ett pressmeddelande omkring den 24 februari 2017.

Eventuell kompletterande riktad emission

För det fall att nyemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att utöka emissionens totala belopp med högst 5 060 000
kronor till totalt högst 19 550 000 kronor genom emission av
ytterligare högst 435 000 aktier, innebärandes att antalet
aktier totalt kan öka med högst 1 700 000.

Inbjudan till teckning av aktier i CasinoWilds Holding AB (publ)
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