Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom
konvertibellån
_________________________________________________________________________________

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har påkallat den andra
tranchen, av sju möjliga om 400.000 EUR, från Bracknor Investment Group i enlighet
med den finansieringslösning med konvertibellån som Gaming Corps meddelade den 11
augusti 2017.
De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från
emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda
slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av
konvertering. Konvertiblerna emitteras, i enlighet med avtal, tillsammans med 3.983.480
teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna en ny aktie för varje innehavd
teckningsoption till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie med en löptid om fyra (4) år utan
tvingande lösen.
Därtill har utbyte av konvertibler om 2.308.416 SEK påkallats av Bracknor Investment
Group. Totalt har 5.434.396 aktier tecknats till en genomsnittlig teckningskurs om 0,4248
SEK. Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca
11.674.750 SEK fördelat över 127.488.408 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om
ca 6,43 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 23 mars 2018. De
nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 4,26 procent.

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
ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande,
samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.
www.gamingcorps.com

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 26 mars 2018 kl. 8.45 CET.

