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Fairness opinion med anledning av Enlabs AB:s budpliktsbud 
 
KPMG Corporate Finance, en affärsenhet inom KPMG AB, har fått i uppdrag av 
de oberoende styrelseledamöterna i Global Gaming 555 AB (publ) (“Global 
Gaming” eller ”Bolaget”) att utvärdera huruvida Enlabs AB:s (”Enlabs” eller 
”Köparen”) bud avseende resterande aktier i Global Gaming som offentliggjordes 
av Enlabs den 21 september 2020 ("Transaktionen") kan anses vara skäligt ur 
ett finansiellt perspektiv. 
 
I Transaktionen kommer Enlabs att förvärva de återstående utestående aktierna 
i Global Gaming, som de inte redan äger. Enlabs erbjuder 11 SEK per aktie i 
Global Gaming i kontanter och/eller i Enlabs-aktier (”Budet”). 
 
Vi har inte blivit tillfrågade att inhämta, och har inte heller inhämtat, 
intresseindikationer från tredje part avseende att köpa hela eller delar av Bolaget. 
 
I anslutning till detta utlåtande har vi gjort de granskningar, analyser och 
utredningar som vi ansett vara nödvändiga och lämpliga utifrån de förhållanden 
som råder. Bland annat har vi: 
 

• Tagit del av information från Bolaget: verksamhetsbeskrivningar, finansiell 
historik, budgetar och prognoser, marknadsstatistik och spelartrender; 

 
• Intervjuat Bolagets företagsledning samt oberoende styrelseledamöter. 

 
• Granskat publik information, inklusive historiska marknadspriser och 

handelsvolym för företagets noterade värdepapper, marknadsdata och 
konkurrenters / jämförbara bolags årsredovisningar och industrirapporter; 
och 

 
• Utfört vissa andra studier, analyser och förfrågningar som vi ansåg 

lämpliga. 
 
Vi har inte fått eller granskat köparens budprospekt. 
 
Vi har förlitat oss på och antagit, utan oberoende verifiering, riktigheten och 
fullständigheten av den information som presenterats och den som yttrandet 
bygger på, inklusive den som finns tillgänglig från offentliga källor. Följaktligen tar 
vi inget ansvar för fel eller utelämnanden i information som vi har fått presenterad 
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för oss, eller för implikationer som sådana fel eller brister kan ha haft på våra 
slutsatser. 
 
Vårt uttalande är baserat på de affärsmässiga, ekonomiska, marknads- och 
andra förhållanden som råder och kan utvärderas av oss vid tidpunkten för detta 
utlåtande. 
 
Denna fairness opinion från KPMG är endast avsedd att tjäna i det sammanhang 
som beskrivits ovan och får inte, utan skriftligt godkännande från KPMG 
Corporate Finance, användas i andra syften. 
 
Budet motsvarar en budpremie på cirka 34,4% baserat på Global Gamings 
volymvägda genomsnittskurs för de 90 handelsdagarna innan 27 augusti 2020 
och 15,4% baserat på den volymvägda genomsnittskursen den 26 augusti 2020. 
 
Baserat på ovanstående, och i förlitan på detsamma, är det vår uppfattning att 
Budet på 11 SEK per Global Gaming-aktie i samband med Transaktionen, är 
skäligt ur ett finansiellt perspektiv gentemot de aktieägare i Global Gaming som 
omfattas av Transaktionen. 
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