
 

General questions: 
Email: info@gamingcorps.com 
IR- och PR related questions: 
Email: ir@gamingcorps.com  
About Gaming Corps AB: Gaming Corps develops computer games based on their own IP’s and well-known 

international brands. The Company's shares are traded on Nasdaq First North under the ticker GCOR. The 

company's Certified Advisor is Remium Nordic AB. 

 
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt 
 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl.18.10 CET. 
 

 
 

 

Bolagsstämmokommuniké: Claes Tellman 

vald till ny styrelseordförande 

_________________________________________________________________________________ 

 

Vid extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 22 februari 2018 fattades följande 

beslut:  

 

Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse   
Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem ledamöter 
utan suppleanter genom omval av Göran Lundsten, Daniel Borth och John Balestrieri samt 
nyval av Claes Tellman och Sven-Erik Strindbeck. Därtill valdes Claes Tellman till styrelsens 
ordförande. Nedan ges en sammanfattning om respektive nyvald styrelseledamots bakgrund. 

Claes Tellman. Är en erfaren ordförande med en gedigen erfarenthet at iGaming och 
internationell kommunikation. Claes har varit aktiv inom bolag som Svenska Spel, NetEnt, 
The Coca-Cola Company och Klarna och Etraveli.   

Sven-Erik Strindbeck. Med erfarenhet från CFO Eastern Europe AstraZeneca, Head of 
inernal audit Electrolux, Finance manager St Jude Norhter Europe och Auditor Deloitte & 
Touche. Med Sven-Erik får vi en erfaren ekonom med en stor vana av integration och M&A. 

Ändring av bolagsordningen.   
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i 
bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier i enlighet med förslag. Den nya 
bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos 
Bolagsverket.   

Emission av teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner m.m.  
Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner samt godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med förslag. 

Om Gaming Corps 

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i 

Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och 
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att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl.9.00 CET. 
 

ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, 

samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.  

www.gamingcorps.com 

 


