Styrelsens i Nordic Leisure AB, org.nr 556685-0755 (“Bolaget eller NLAB”),
redogörelse enligt 13 kap. 6 - 7 §§ aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”)

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om ökning av Bolagets aktiekapital
genom en riktad nyemission av aktier varigenom aktieägarna i Betting Promotion
Sweden AB, org.nr 556466-8860 (“BP”), genom ett offentligt uppköpserbjudande,
erbjuds tillskjuta Bolaget samtliga sina respektive aktier i BP mot ett vederlag per
aktie bestående av en (1) aktie i Bolaget mot en (1) aktie i BP (“Erbjudandet”), avger
styrelsen härmed redogörelse enligt 13 kap. 6 - 7 §§ ABL. Erbjudandet lämnas i
enlighet med "Takeover-regler för vissa handelsplattformar", som utfärdats den 1
februari 2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna") och
Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler. Såväl
Bolagets som BP:s aktie upptagna till handel på NASDAQ OMX First North (”First
North”).
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades den 13 maj 2015 har
inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat, förutom vad
som framgår av Bolagets delårsrapporter avseende Q1 och Q2 2015.
Delårsrapporterna återfinns på Bolagets hemsida.
Några övriga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har således inte
inträffat.
Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas
Renström har yttrat sig över styrelsens redogörelse. Yttrandet tillfogas redogörelsen
såsom Bilaga A.
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om apportemission, i enlighet med
punkt 8 i dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 4 november 2015, av
högst 19 040 130 aktier i NLAB varigenom NLAB:s aktiekapital ökas med maximalt 3
808 026 kronor, får styrelsen såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL anföra
följande.
I enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper kommer apportegendomen,
bestående av aktier i BP, att tas upp till ett totalt värde i Bolagets balansräkning
baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för BP:s aktie baserad på
de trettio (30) senaste dagarna före Erbjudandet. Baserat på den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under de trettio (30) närmsta
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet till aktieägarna i BP har
styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till maximalt cirka 63 068 869
kronor.
Givet dessa förutsättningar och att apportemissionen blir fulltecknad kommer
apportegendomen tas upp till detta belopp i Bolagets balansräkning. Styrelsen anser
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att detta värde inte är högre än det verkliga värdet av apportegendomen för Bolaget.
Som följer av tillämpliga redovisningsprinciper kan värdet på apportegendomen
komma att ändras beroende på betalkursen för Bolagets aktie på First North på
transaktionsdagen. Eftersom BP:s aktie handlas på First North bedömer styrelsen i
NLAB att inga särskilda svårigheter vid värderingen förekommit. Värdet på aktierna i
BP har fastställts av styrelsen genom en värdering baserad på BP:s
marknadsvärde/börsvärde på First North. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av
värderingsmetoden stödjer det värde som åsatts apportegendomen i samband med
förvärvet och att apportegendomen har ett värde för Bolaget som minst motsvarar
det vederlag som Bolaget lämnar. Styrelsen anser vidare att apportegendomen kan
antas bli till nytta för Bolagets verksamhet.
Utöver styrelsens bedömning har Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB
med huvudansvarig revisor Nicklas Renström yttrat sig över styrelsens bedömning
av värdet på apportegendomen. Yttrandet tillfogas redogörelsen såsom Bilaga B.
Styrelsen anser att en samlad bedömning av samtliga ovanstående redogjorda
faktorer ger vid handen att värdet på apportegendomen är korrekt uppskattat av
Bolagets styrelse. 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 redogörelser enligt ovan. Styrelsen har således varit
beslutsför med Jörgen Andersson och Michael Pettersson närvarande.

Erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Nordic Leisure AB, Stora Gatan 46, SE193 30 Sigtuna, Stockholm samt skickas till aktieägare, som begär det, per post.
**************
Sigtuna den 20 oktober 2015
Styrelsen i Nordic Leisure AB (publ)

Jörgen Andersson

Michael Pettersson
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