
 

Spiffbets förvärv av Metal Casino är nu slutfört 

• I och med slutförandet av förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal 

Casino”) har antalet aktier i Spiffbet AB ökat med totalt 19 191 468 aktier, vilka 

har emitterats till ägare i Metal Casino  

• Antalet aktier i Spiffbet uppgår därmed till 68 195 607 

• Aktiekapitalet har ökat med 2 398 933,50 kronor till 8 524 451 kronor 

• Metal Casino ägs numera till 90,4% av Spiffbet och är därmed ett dotterbolag i 

Spiffbetkoncernen 

Spiffbet har fullföljt det utannonserade förvärvet av Metal Casino. Erbjudandet till aktieägarna 

i Metal Casino innebar i korthet att de byter sina aktier i Metal Casino mot nyemitterade aktier 

i Spiffbet. Detta erbjudande accepterades av aktieägare i Metal Casino motsvarande 90,4 

procent av röster och kapital. Transaktionen är slutförd i och med att de nyemitterade 

aktierna i Spiffbet har registrerats hos Bolagsverket och bytts mot aktier i Metal Casino. I och 

med detta är Metal Casino ett dotterbolag i Spiffbetkoncernen. 

Totalt emitterades 19 191 468 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 28 

procent. Det totala antalet aktier i Spiffbet har dämed ökat från 49 004 139 till 68 195 607. 

Aktiekapitalet ökade med 2 398 933,5 kronor till 8 624 451 kronor.  

För ytterligare information: 

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070 650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com 

Om Spiffbet AB 

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under 

varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som 

affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. 

Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel 

som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva 

nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl 

Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och 

G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50. 


