
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NET GAMING EUROPE AB (PUBL) 
 
Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255, kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 11 december 2012 kl 17.00 på Birger Jarlsgatan 53 i Stockholm.  
 
Anmälan m m 
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken onsdagen den 5 december 2012 samt senast klockan 16.00 fredagen den 7 december 
2012 anmäla sig skriftligen till Net Gaming Europe AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45 Stockholm eller 
per e-post info@netgaming.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller 
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift 
om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild 
fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget 
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina 
förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 december 2012, då sådan omregistrering skall vara 
verkställd. 
 
Ombud mm 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
(”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, 
men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte 
vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före 
stämman insändas per brev till Net Gaming Europe AB. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på 
bolagets hemsida, www.netgaming.se. 
 
Förslag till dagordning: 
 

1 Stämman öppnas. 
2 Val av ordförande vid stämman. 
3 Val av justeringsmän. 
4 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5 Godkännande av förslag till dagordning. 
6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet. 
8 Beslut om ändring av bolagsordningen: 

a. Beslut om lägsta gränsen för antal aktier 
b. Beslut om högsta gränsen för antal aktier 
c. Beslut om lägsta gränsen för aktiekapitalet 
d. Beslut om högsta gränsen för aktiekapitalet 

9 Beslut om nyemission med företrädesrätt till nuvarande aktieägare. 
10 Stämman avslutas. 

 
Styrelsens förslag till beslut och beslutsunderlag finns tillgängligt på bolagets kontor, Birger 
Jarlsgatan 53 i Stockholm fr o m senast två veckor innan den extra bolagsstämman. För de 
aktieägare som så önskar skickas kopior av dessa handlingar per post utan extra kostnad. 



Beslutsförslag till Extra Bolagsstämma i Net Gaming Europe AB 2012-12-11 
 
 
Punkt 7. 
Beslut om nedsättning av aktiekapital: 
 
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med 1 342 250 SEK och skall uppgå till 4 985 500 SEK. 
Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att användas enligt de beslut som 
fattas av styrelsen i Net Gaming Europe AB (publ). Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning 
av aktier. 
 
 
Punkt 8. 
Beslut om ändring av Bolagsordningen: 
 

a. Styrelsen föreslår att lägsta gränsen för antal aktier minskas till 14 381 250. 
b. Styrelsen föreslår att högsta gränsen för antal aktier ökas till 57 525 000. 
c. Styrelsen föreslår att lägsta gränsen för aktiekapitalet minskas till 3 739 125 kr. 
d. Styrelsen föreslår att högsta gränsen för aktiekapitalet ökas till 14 956 500 kr. 

 
 

 
Punkt 9. 
Beslut om nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Betalning skall ske med likvider. 
Styrelsens förslag; 
 
Styrelsen föreslår stämman om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt 
högst 38 350 000 aktier. Antalet aktier föutsätter beslut enligt förslag punkt 7. 
 
Emissionsbelopp (ökning av aktiekapitalet): högst 9 971 000 SEK. 
Betalning per aktie: 0,26 SEK. 
Antal aktier: högst 38 350 000. 
Tecknare av nya aktier: företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avstämningsdag enligt Euroclear är 18 
december 2012. Varje aktieägare äger rätt att för varje innehavd aktie teckna två nya aktier i 
nyemissionen. 
Teckningstid: 19 december 2012 – 4 januari 2013. 
Tid för betalning: 8 januari 2013. 
Aktieutdelning: Innevarande räkenskapsår. 
 
Emissionen garanteras till 100% av nuvarande aktieägaren Henrik Kvick AB. Henrik Kvick AB:s 
ägande är idag 9 788 899 aktier, vilket motsvarar ett ägande om ca 51,05%. Om ingen annan tecknar 
sig i nyemissionen kan Henrik Kvick AB komma upp i ett ägande på 48 138 899 aktier, motsvarande 
ca 83,68% av aktierna och rösterna i Net Gaming Europe AB (publ). Aktieägarna erinras om sin rätt att 
begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 
32 aktiebolagslagen. 

 
 

*** 
Stockholm i november 2012 

Net Gaming Europe AB (publ) 
STYRELSEN 


