BRACKNOR INVESTMENT GROUP PÅKALLAR UTBYTE AV
KONVERTIBLER
I enlighet med tidigare ingånget avtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i
konvertibellånet som skedde mars 2018, har Bracknor Investment Group påkallat en del av utbyte
av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”). Utbytet
omfattar 90 000 EUR, ca 866 000 SEK, till en konverteringskurs av 0,08 SEK. Det innebär att 10 820
700 aktier emitteras.
Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs motsvarande ett belopp
uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps
aktie under de 15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat utbyte av konvertibler samt avrundat
ner till närmaste öre.
Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 2 642 096,95 SEK
fördelat över 295 563 956 aktier, mot beaktande av verkställd minskning av aktiekapitalet beslutat på
bolagsstämma den 8 november 2018. De nyemitterande aktierna medför en utspädningseffekt om ca
3,8 procent efter registrering hos Bolagsverket. Bracknor får tillgång till aktierna först efter
registreringen genomförts, vid förra konverteringen tog det ett par veckor.
”I och med denna konvertering kvarstår endast 40 000 EUR av de skuldebrev Bolaget tidigare tagit in
från Bracknor. Inom ramen för nuvarande avtal har Bolaget möjlighet om vi så önskar att lösa in
ytterligare fem konvertibla skuldebrev om 400 000 EUR vardera, men det är alltså något Bolaget
enligt vår nya finansieringspolicy inte kommer att göra. Det innebär att vi snart kan lägga den här
osäkra finansieringsformen bakom oss och blicka framåt. Jag vill betona att vår förändring i policy
inte inbegriper kritik av Bracknor som partner utan är ett resultat av ledningens analys avseende vad
som är hälsosamt för bolaget. ” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019 kl 10:05 CET.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.
Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and
resources in Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive
entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and
virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and
your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.
www.gamingcorps.com ir@gamingcorps.com

