
 

 

 

Noteringsdatumet i Scout Gaming flyttas fram 

Nasdaq har efter att Scout Gaming tidigare erhållit ett skriftligt godkännande avseende den 

tillhandahållna begärda dokumentationen, kort före planerad handelsstart, återkommit med önskan om 

ytterligare förtydliganden. Handelsstart kommer att skjutas upp som mest cirka en vecka. 

Scout Gaming har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First 

North. Nyemissionen övertecknades och inbringade 60 miljoner kronor före emissionskostnader.  

Nasdaq godkände den 16 november den begärda dokumentationen inför noteringen, kort efter att 

Finansinspektionen godkänt prospektet, varpå teckningsperiod inleddes och slutfördes framgångsrikt. 

Därefter publicerade bolaget överenskommen tilläggsdokumentation på sin hemsida den 4 december med 

planerad handelsstart den 6 december.  

”En noteringsprocess involverar många rörliga delar och det är inte ovanligt att en process skjuts på något. 

Vi jobbar nu aktivt internt för att hantera den något försenade processen”, säger Adam Kostyál, Senior Vice 

President Listing Services, Nasdaq Europa.  

Datum för första handelsdag kommer att offentliggöras så snart som möjligt, men Nasdaq och Scout 

Gaming har som gemensam målsättning att första handelsdag kommer att ske inom cirka en vecka. 

Prospekt 

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av ansökan om 

listning. Prospektet är publicerat på Scout Gamings webbplats, www.scoutgaminggroup.com. 

Rådgivare 

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband 

med upprättandet av prospekt och emissionserbjudande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations  

Tel: +46 707 581 668 

E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com 

  

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget 

erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta 

sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. 

Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet 

i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på 

Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. 

 


