
 

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen för kvittning och apportegendom 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Future Gaming Group 

International AB, org.nr. 556706–8720 ("Bolaget"), anföra följande. 

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 3 560 496 108 aktier. 

För 3 560 496 108 aktier ska betalas 15 000 000 kronor. Betalning föreslås erläggas genom att 

tecknarna kvittar fordran på Bolaget. 

Fordran består av nominellt belopp om 15 000 000 kronor i ett av Bolaget utestående obligationslån 

(ISIN SE0010547422) ("Obligationerna"). 

Fordran uppgår till nominellt 15 000 000 kronor. Fordran är per detta datum upptagen i Bolagets 

balansräkning med ett sammanlagt belopp om 15 000 000 kronor (inom ramen för total fordran 

upptagen i balansräkningen om 135 200 034 kronor). I nyemissionen kommer fordran att kvittas intill ett 

belopp om 15 000 000 kronor. 

Styrelsen bedömer att den föreslagna kvittningen är till nytta för Bolaget. 

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 28 195 623 346 

aktier. Bolagets aktiekapital kommer därmed, efter genomförd nyemission av aktier, att öka med högst 

118 785 230,30 kronor. Överkursen ska avsättas till den fria överkursfonden. 

Bolaget har den 15 december 2021 2021 träffat avtal med Frederik Falbe-Hansen Holding ApS, org. nr. 

33769601 (”FFH”) om förvärv av samtliga aktier i Fable Media ApS, org. nr 36708611 (”Fable Media”) 

för en initial köpeskilling om 118 785 230,30 kronor som ska utges i form av 28 195 623 346 

nyemitterade aktier i Bolaget (motsvarande kvotvärdet per aktie i Bolaget, dvs cirka 0,004213 kronor), 

samt prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar som kommer betalas kontant1 (”Transaktionen”). 

Apportegendomen består av 50 000 aktier i Fable Media. 

Värdet på apportegendomen har fastställts på basis av styrelsens egen värdering och förhandlingar 

med säljaren av Fable Media, FFH. Värderingen grundar sig i huvudsak på EBITDA för Bolaget jämfört 

med EBITDA för Fable Media.  

Styrelsen bedömer att apportegendomen inte har åsatts högre värde än det verkliga värdet för Bolaget. 

Styrelsen bedömer att den tillskjutna egendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet. 

Baserat på det ovannämnda och tillämpliga redovisningsregler beräknar styrelsen att apportegendomen 

i form av 50 000 aktier i Fable Media, till den del som motsvarar de nyemitterade aktierna, kommer att 

tas upp i Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde om 118 785 230,30 kronor.  

Som följer av tillämpliga redovisningsregler kan teckningskursen och det värde till vilket 

apportegendomen tas upp till i Bolagets balansräkning komma att förändras beroende på värdet för 

Bolagets aktie vid transaktionstidpunkten då tillträde till aktierna i Fable Media också sker.   

Handlingar enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget.  

 
1 Transaktionen är strukturerad för att likrikta Bolagets och Fable Medias långsiktiga ekonomiska incitament och 
inkluderar därför en tilläggsköpeskilling som baseras på, och uppgår till, Fable Medias framtida resultat efter skatt 
under perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2025 och ska betalas under samma period med intäkter som genereras 
av verksamheten i Fable Media. Den totala tilläggsköpeskillingen beräknas uppgå till ett sammanlagt belopp om 
cirka 60 miljoner kronor (baserat på Fable Medias resultat 2021) och kommer betalas kontant. 



 

 

 

Stockholm den 15 december 2021 

Future Gaming Group International AB, org.nr. 556706–8720 
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