
 

 
 

PlayHippo  AB  (publ)  är  en  spelkoncern  med  över  425  000  registrerade  kunder.  Bolagets  affärsidé  går  ut  att  investera  i  och  utveckla  produkter  för  casino  &  lotterispel  
på  Internet.  PlayHippo-koncernen  äger  och  driver  idag  bl.a  sajterna  PlayHippo.com,  HappyBingo.com  &  LyckoBingo.com.  PlayHippo  AB  (publ):s  aktier  handlas  sedan  
den  23  juli  2012  på  AktieTorget  under  kortnamnet  PLAY. 

 

 
Stockholm  2017-03-09  
  
Företrädesemission  fulltecknad  
  
Playhippo  AB  tillförs  ca  7,5  MSEK  före  emissionskostnader.  Nyemissionen  med  företrädesrätt  
för  bolagets  aktieägare  avslutades  den  7  mars  2017.  Totalt  tecknades  100,46  procent  av  de  
nyemitterade  aktierna  med  eller  utan  stöd  av  företrädesrätt.  Playhippo  AB  kommer  därmed  att  
tillföras  7,5  MSEK  före  emissionskostnader.  
  
Emissionen  genomförs  i  enlighet  med  beslut  fattade  av  styrelsen  den  16  januari  2017  med  stöd  av  
bemyndigande  från  extra  bolagsstämma  den  13  december  2016.  
  
Teckningskursen  för  de  nya  aktierna  var  0,25  kronor  per  aktie.  Antalet  aktier  i    Bolaget  ökar  genom  
nyemissionen  med  30  092  860    till    219  080  976  och  aktiekapital  ökar  med  931  615  SEK  till  6  831  846  
SEK.  Emissionskostnader  uppgår  till  ca.  1  500  000.  
  
Betalning  för  tilldelade  aktier  tecknade  utan  stöd  av  företrädesrätt  ska  ske  enligt  instruktion  på  utsänd  
avräkningsnota,  omkring  den  16  mars  2017.  Förvaltarregistrerade  aktieägare  erhåller  besked  om  
tilldelning  i  enlighet  med  respektive  förvaltares  rutiner.  Nya  aktier  förväntas  registreras  hos  
Bolagsverket  under  inledningen  av  april,  2017.  Därefter  kommer  BTA  att  bokas  om  till  aktier.    
  
Capval  Corp  är  finansiell  projektledare  vid  genomförandet  av  emissionen  och  Partner  
Fondkommission  är  emissionsinstitut  till  Playhippo  AB  i  samband  med  nyemissionen.  För  ytterligare  
information  se  www.playhippoab.se  
  
                               
Stockholm  i  mars  2017 
Playhippo  AB  (publ) 
 
För  ytterligare  information: 
Björn  Mannerqvist,  VD 
           
Mail:  info@playhippoab.se          Web:  www.playhippoab.se     
 
  
Detta  pressmeddelande  innehåller  insiderinformation  som  Playhippo  AB  är  skyldigt  att  offentliggöra  enligt  EU:s  
marknadsmissbruksförordning.  Informationen  lämnades,  genom  ovanstående  kontaktpersons  försorg,  för  offentliggörande  den  9  
mars  2017.  
  
PlayHippo  AB  (publ)  är  en  spelkoncern  med  över  430  000  registrerade  kunder.  Bolagets  affärsidé  går  ut  att  investera  i  och  
utveckla  produkter  för  casino  &  lotterispel  på  Internet.  PlayHippo-koncernen  äger  och  driver  idag  bl.a  sajterna  
www.PlayHippo.com,  www.vipstakes.com,  www.mywin24.com,  happycasinoslots.se  &  LyckoBingo.com.  PlayHippo  AB  (publ):s  
aktier  handlas  sedan  den  23  juli  2012  på  AktieTorget  under  kortnamnet  PLAY.  
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