Styrelsens i Nordic Leisure AB, org.nr 556685-0755 (“Bolaget eller NLAB”),
förslag till beslut om apportemission

Styrelsen i NLAB lämnar följande förslag för bolagsstämman den 4 november 2015
att, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om
apportemission på följande villkor.
Bakgrund
Bolagets styrelse beslutade den 12 oktober 2015 att lämna ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), org.nr.
556466-8860, (”BP”). BP:s aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First
North (”First North”). NLAB äger inte några aktier i BP.
NLAB offentliggjorde, i enlighet med "Takeover-regler för vissa handelsplattformar",
som utfärdats den 1 februari 2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeoverreglerna"), den 13 oktober 2015 ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga
aktier i BP där erbjudandet innebär att befintliga aktieägare i BP erhåller en (1)
nyemitterad aktie i NLAB för en (1) befintlig aktie i BP (”Erbjudandet”).
NLAB har erhållit bindande och ovillkorade utfästelser om accept av Erbjudandet från
de största aktieägarna i BP vars totala ägande uppgår till 74,4 % av samtliga aktier i
BP.
Jämfört med den senaste betalkursen för BP:s aktie den 12 oktober 2015, vilket var
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 2,52 kronor per
aktie, är styrelsen av uppfattningen att Erbjudandet motsvarar marknadsmässiga
villkor.
Courtage utgår inte i Erbjudandet.
Erbjudandet är finansierat med NLAB:s egna medel. Samtliga 19 040 130 utgivna
aktier i BP är utanför NLAB:s ägo. Erbjudandets teoretiska totalvärde är därför cirka
63 068 869 kronor baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
Bolagets aktie under de trettio (30) närmast handelsdagarna före offentliggörandet av
Erbjudandet.
Mot ovanstående bakgrund och till fullgörande för Erbjudandet föreslår styrelsen i
NLAB att NLAB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i BP
avseende samtliga aktier i BP och som ett led i Erbjudandet emitterar nya aktier i
Bolaget på följande villkor.
Apportemission
1. Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut
om nyemission av högst 19 040 130 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 3 808 026 kronor, så att aktiekapitalet efter ökningen
uppgår till högst 11 442 051 kronor. Antalet aktier i Bolaget uppgår efter
emissionen till maximalt 57 210 255 stycken.
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2. Med avsteg från befintliga aktieägares företrädesrätt ska rätten att teckna de
nya aktierna endast tillkomma aktieägare i BP som accepterar Erbjudandet.
Teckning sker i enlighet med instruktionerna som följer av den
anmälningssedel som kommer att distribueras till aktieägarna i BP i samband
med offentliggörandet av erbjudandehandlingen.
3. De tecknade aktierna skall i sin helhet betalas genom att tecknarna för varje
en (1) tecknad aktie tillskjuter en (1) aktie i BP (”Apportegendomen”).
Baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie
under de trettio (30) närmast handelsdagarna före offentliggörandet av
Erbjudandet motsvarar teckningskursen cirka 3,31 kronor per aktie. Som
framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 §
aktiebolagslagen beräknar styrelsen att de förvärvade aktierna i BP kommer
att tas upp i Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde motsvarande
maximalt cirka 63 068 869 kronor.
4. Aktierna i BP skall tillskjutas Bolaget senast den 7 december 2015 eller, vid
en förlängning av Erbjudandet, det senare datum som Bolagets styrelse
beslutar.
5. Styrelsen bedömer att avsteget från aktieägarnas företrädesrätt är till gagn för
såväl Bolaget som för Bolagets aktieägare.
6. Apportemissionen skall vara villkorad av att:
i)

bolagsstämman beslutar att i efterhand godkänna styrelsens beslut att
lämna Erbjudandet; och

ii) varken Erbjudandet eller förvärvet av BP helt eller delvis omöjliggörs
eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering,
domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet,
som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför BP eller
Bolagets kontroll och vilken Bolaget skäligen inte kunnat förutse vid
tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet.
7. Överteckning kan ej ske.
8. De nya aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen
har registrerats hos Bolagsverket.
9. Den som Bolagets styrelse utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.
Till detta förslag till beslut bifogas även övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§
aktiebolagslagen. Eftersom styrelsens ordförande Niklas Braathen samt
styrelseledamot Peter Åström innehar såväl styrelseposter som aktier i BP och på
grund av det informationsövertag de antas ha i enlighet med Takeover-reglerna
noteras det särskilt att varken Niklas Braathen eller Peter Åström deltagit vid
beredningen av styrelsens förslag till beslut enligt ovan. Styrelsen har således varit
beslutsför med Jörgen Andersson och Michael Pettersson närvarande.
Sigtuna den 20 oktober 2015
Styrelsen i Nordic Leisure AB (publ)
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