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TILLFÄLLIG FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I 
BETSSON AB (PUBL) 

Antalet aktier i Betsson AB (publ) ("Bolaget") uppgår per den 31 maj 2022 till totalt 
285 459 676 och antalet röster till totalt 571 857 676, vilka är fördelade på 31 822 000 
aktier och 318 220 000 röster av serie A, 243 142 810 aktier och lika många röster av serie 
B samt 10 494 866 aktier och lika många röster av serie C.  

Bakgrunden till förändringen av antalet aktier och röster i Bolaget är den uppdelning av 
aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som utgör ett led i genomförandet av det första av de två 
automtiska inlösenförfarande av aktier som beslutades av årsstämman den 10 maj 2022. 
Hälften av alla utestående aktier efter split är inlösenaktier. Antal aktier och röster 
kommer att återställas efter avslutat inlösenförfarande i juni 2022.  

Ytterligare ett inlösenförfarande, som även detta beslutades av årsstämman 2022, 
kommer att genomföras under september och oktober 2022.  

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, 
www.betssonab.com.  

För ytterligare information, kontakta: 

Pontus Lindwall, VD och Koncernchef Betsson AB 
Martin Öhman, CFO Betsson AB 
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com 

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 17:30 CEST. 

Om Betsson AB 
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag 
inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som 
ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska 
ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är 
noterat på Nasdaq Stockholm (BETS). 

 


