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Stingbet: Kommuniké från extra bolagsstämman 2011-01-09 
 
Vid den extra bolagsstämman i Stingbet Holding AB (publ) fattades följande beslut:  
 
 
Aktiekapital. 
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 
2.614.571,424915 kronor och högst 10.458.285,6996 kronor. 
 
Antal aktier. 
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att antalet aktier skall vara lägst 6.257.401 och 
högst 25.029.604. Det innebär att tio gamla aktier sammanläggs till en ny, s.k. omvänd split.  
Det beslutades även att styrelsen får ett bemyndigande om att bestämma avstämningsdag för den 
omvända spliten vilket kommer kommuniceras till marknaden vid ett senare tillfälle. 
 
Kallelse till bolagsstämma. 
Stämman beslutade om ändring av första stycket i bolagsordningen avseende ”Kallelse till 
bolagsstämma”. Den nya lydelsen är: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som 
kallelse sker på bolagets webbplats så ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande 
dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.” 
 
Beslut om nyemission genom apport alternativt kvittning med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt till förmån för PokerLocos ägare. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att genomföra en nyemission genom apport 
alternativt kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för PokerLoco Nordic 
S.A. 
 
Stämman beslutade om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 
6.257.401 antal aktier till förmån för PokerLoco Nordic S.A. Efter nyemissionen har bolaget totalt 
12.514.802 aktier varav således PokerLoco Nordic S.A äger 50% av aktierna i Stingbet Holding AB.   
 
Beslut om antal styrelseledamöter. 
Stämman beslutade att antal styrelseledamöter skall uppgå till fem samt inga suppleanter.  
 
Val av ny styrelseledamot. 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget att välja Stefan Mahlstein till ny styrelseledamot. 
 
 
Samtliga beslut fattades enhälligt. 
 
 
Stockholm 2011-01-09 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman, VD  
0708-80 55 22 
 
Stingbet Holding AB (publ)   
   
 
Telefon:  08-410 380 44 
E-post: info@stingbetholding.com 
Hemsida: www.stingbetholding.com 


