
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 2015-09-18 

 

ahaWorld: Utfall företrädesemission 

ahaWorld AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. 

Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2015-08-27 och 2015-09-15 uppgick till 78 

procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 9,1 MSEK före emissionskostnader som 

uppgick till ca 300 TSEK och de 1 900 TSEK av emissionen som konverteras från de fordringar 

några av huvudägarna har haft på bolaget. Antalet i nyemissionen tecknade aktier uppgår till 4 559 

385 stycken. Totalt kommer antalet aktier i ahaWorld AB efter emissionen uppgå till 10 411 021 

stycken. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i aha World AB från 585 163,60 kronor till 1 041 

102,10 kronor. 

Avräkningsnota kommer under de närmaste dagarna sändas ut de som tecknat sig i emissionen utan 

teckningsrätter och erhållit tilldelning. När samtliga har betalt sina aktier kommer emissionen att 

registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av oktober. Efter det att registreringen 

blivit gjord kommer handeln i Betalt tecknade aktier, BTA, att upphöra och dessa kommer då 
automatiskt att övergå till vanliga stamaktier. 

För ytterligare information: 

Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aha-koncernen 

Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino och Jackmob.  

ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina 

dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. 

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail 

goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: 

http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com http://jackmob.com 
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