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Pressmeddelande Stockholm, 2 april 2015 

Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i 

Evolution Gaming 

Med hänvisning till pressmeddelandet från Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution 

Gaming”) den 9 mars 2015, meddelar Evolution Gaming idag att Carnegie och SEB, tillsammans 

Joint Bookrunners i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier 

(”Erbjudandet”), till fullo har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 2 343 415 aktier i 

Evolution Gaming. 

 

I samband med börsnoteringen utställde vissa säljande aktieägare en övertilldelningsoption till Joint 

Bookrunners omfattande upp till 2 343 415 aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier. Joint 

Bookrunners har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo. Ingen stabilisering har skett sedan 

börsnoteringen och med hänsyn till Evolution Gamings aktiekursutveckling har Joint Bookrunners valt att 

avsluta stabiliseringsperioden. 

 

För ytterligare information, vänligen besök www.evolutiongaming.com eller kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

 

Om Evolution Gaming 

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade B2B live casino-

lösningar till operatörer. Evolution Gaming bildades 2006 och var en av de första leverantörerna av B2B 

live casino-lösningar i Europa. Bolaget har sedan dess utvecklats till en marknadsledande aktör på den 

europeiska marknaden. Bolaget erbjuder en interaktiv livecasino bordsspelupplevelse med professionella 

och erfarna croupierer som följs via videostreaming till slutanvändare via onlinekasino och spelplattformar 

hos operatörer. Bolaget har kontor i Storbritannien, Sverige, Malta och Lettland, samt två egna 

produktionsstudior i Lettland och Malta och två studior hos två av sina kunders landbaserade kasinon i 

Italien och Spanien. Den 31 december 2014 drev Bolaget över 120 bord. Bolagets kunder innefattar ett 

flertal av Europas tier 1-operatörer, samt landbaserade kasinon som håller på att utvidga sin 

onlineverksamhet. Evolution Gaming är en renodlad B2B-leverantör till operatörer och har därför ingen 

direkt affärsrelation till slutanvändarna.  

Under 2014 uppgick Evolution Gamings totala intäkter till 48,5 MEUR och EBITDA till 17,0 MEUR, vilket 

motsvarar en EBITDA-marginal på 35 procent. Den 31 december 2014 hade Bolaget omkring 940 

heltidsanställda, varav omkring 720 är anställda i Lettland, 210 är anställda i Malta och 10 är anställda i 

Storbritannien. Cirka 75 procent av Bolagets heltidsanställda är croupierer. 
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Viktig information  

Detta pressmeddelande får inte tillgängliggöras, distribueras eller skickas till USA, Kanada, Japan eller 

Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva 

registrering eller andra åtgärder. 

Värdepapper som omnämns häri, har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid 

gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA 

utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av 

registreringskrav i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper 

som omnämns häri i USA eller att offentligt erbjuda sådana värdepapper i USA. 

Erbjudande av värdepapper som omfattas av detta pressmeddelande kommer att göras genom ett 

prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i det vid var tid gällande direktivet 

2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, 

"Prospektdirektivet"). Investerare bör endast teckna sig för de värdepapper som omfattas av detta 

pressmeddelande grundat på uppgifterna i prospektet. 

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, riktar sig detta 

meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets 

definition, dvs. endast till investerare som kan erhålla erbjudandet utan ett godkänt prospekt i en sådan 

medlemsstat. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" (enligt 

definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer 

som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av 

"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) entiteter med hög nettoförmögenhet eller 

andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras till och som omfattas av artikel 

49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt "relevanta personer"). Varje 

investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för relevanta 

personer och kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som distribuerar detta 

pressmeddelande måste förvissa sig om att det är lagligt att göra så. 

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden 

som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, 

”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttalanden. De framåtriktade uttalandena i 

detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare 

antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana 

framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, oförutsedda och andra väsentliga faktorer 

som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, 

osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska omständigheterna kan 

komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta 

pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.  

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart 

per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. 


