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2017 blir ett spännande år för Playhippo! Under slutet av 2016
förvärvades Future Gaming Group vilket medförde nya långsiktga
huvudägare i New Equity Venture och jag som tillträdande VD kunde
tillsammans med styrelsen ta fram en ny strategi för bolagets
framtid.

Teckningstid

På operatörssidan (casino & bingo) har vi fortfarande stor, outnyttjad
potential i alla våra varumärken och genom ökade
marknadsföringsåtgärder och affiliatesamarbeten kommer bolaget
att öka kundantal och spelvolymer. Vi har också tekniska möjligheter,
att förädla den mobila spelupplevelsen är ett fokusområde bolaget
prioriterar högt samt att förenkla bonussystem för spelarna.
2017 blir också året då Playhippo utökar sin verksamhet genom att
starta med prestationsbaserad marknadsföring, kanske mer känt
som affiliatemarknadsföring. Bolaget har redan lanserat sina första
affiliatesidor och kommer att fortsätta att släppa nya,
egenproducerade affiliatevarumärken under året. Jag ser detta som
en mycket intressant utveckling där vi kan utnyttja den
spetskompetens som finns i bolaget inom digital marknadsföring och
skapa ett mycket lönsamt nytt ben i bolaget.
I styrelsens nya strategi finns det också ett tydligt mål om att bolaget
ska göra förvärv under året. Bolaget ska i den processen inte
begränsa sig till endast speloperatörer eller affiiliates, utan ha ett
öppet sinne för olika branscher och affärsmodeller där vi känner att
vi kan uträtta stora saker framöver.
Den föreslagna emissionen kommer att ge oss möjligheten att
omedelbart inleda de projekt som jag berättat om ovan,
marknadsföring- och affiliatesatsningen kommer kunna bära frukt på
kort sikt och framöver med de medel som allokeras till detta.
Playhippo kommer även kunna investera i fler resurser för att
snabbare driva bolagets varumärken framåt samt göra bolagets
kapitalstruktur mer stabil.
Vidare har den nya styrelsen gjort en prövning av moderbolagets
balansräkning och ser ett eventuellt behov av nedskrivning på upp
till 10,5 MSEK, det kan komma att påverka moderbolagets resultat
negativt, men utan påverkan på kassaflöde. Nedskrivningen avser
främst aktier i dotterbolagen PH Entertainment och Gaming United.
Prövningen kan även innebära nedskrivning på koncernnivå på max
1,7 miljoner SEK.
Sammantaget känner jag, huvudägarna och styrelsen att Playhippo
har enorm potential och vi ser tillsammans fram mot resan vi nu
inleder med övertygelsen om att vi kommer skapa stort värde för
aktieägarna framöver. Med stor tillförsikt välkomnar jag alla
aktieägare att följa med på resan!
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VIKTIG INFORMATION
Styrelsen för Playhippo AB (”PlayHippo” eller ”Bolaget”) med org.nr. 559044-1951 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet
omfattar högst 30 092 860 aktier som erbjuds Bolagets aktieägare samt allmänheten till teckningskursen 0,25 SEK per aktie (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Observera att
detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en
bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.
INFORMATIONSMEMORANDUM
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på PlayHippos hemsida, www.playhippoab.se, AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se samt på Teckna Emissions hemsida:
https://tecknaemission.se/nyemission/playhippo-ab
RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma
att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller
delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sidorna 4 – 5.

ba kg r u n d
PlayHippo har som målsättning att äga och förvalta en diversifierad portfölj
med varumärken som skall attrahera en bred målgrupp. I dagsläget har
Bolaget sex starka varumärken. Bolaget grundades 2006 under namnet
United Media Sweden AB och Bolagets aktier noterades på marknadsplatsen
AktieTorget under sommaren 2012. Bolaget genomförde ett namnbyte till
Playhippo AB i början av 2015; detta i samband med att dåvarande United
Media Sweden AB förvärvade rättigheterna till PlayHippo.com. Bolaget har
sedan bildandet fokuserat på att leverera modern spelglädje till
slutkonsument.
Bolagets sajter återfinns bl.a. i de bingonätverk som drivs av Functional
Games och på EveryMatrix’s casinoplattformar. Bolaget arbetar under de
spellicenser som dessa bolag innehar. Future Gaming Group driver sina
operatörer genom licens från High Web Ventures N.V. Av legala skäl
återfinns all operativ verksamhet i de maltesiska dotterbolagen Gaming
United Ltd och PH Entertainment Ltd.

Enligt H2 Gambling Capital i en analys genomförd i september 2016 har den
europeiska onlinespelmarknaden vuxit från 6,9 MDEUR 2008 till 17,0 MDEUR
2015, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 13,8 procent i genomsnitt.
Marknaden för onlinespel är liten jämfört med den traditionella landbaserade
spelmarknaden och beräknas enligt H2 Gambling Capital utgöra 20,1 procent
av den totala europeiska spelmarknaden 2016.
Bolaget breddade sin verksamhet i februari 2017 och tillhandahåller därmed
sin första affiliatesajt. Bolaget har sedan tidigare marknadsfört sig via
affiliatebolag och dessa står för en stor del av de kunder som besöker
Bolagets webbsidor. Bolagets egna affiliatesajter kommer att marknadsföras
genom sökmotoroptimering och kanaler som webb-tv och PlayHippo räknar
med att sajterna genererar intäkter redan under andra kvartalet 2017.
Marknaden för affiliatebolag på onlinecasinomarknaden förväntas växa med
7,1 procent i genomsnitt per år t.o.m. 2018 enligt Catena Medias prospekt
januari 2016.

 Under 2016 och starten på 2017 genomfördes ett flertal förvärv som stärker PlayHippos ställning och bidrar positivt till

Bolagets kraftiga expansion; bl.a. förvärvades casinooperatören Grandwild.com och Future Gaming Group och lansering av
Happycasinoslots.se som är Bolagets första lansering inom affiliates




 Den globala spelmarknaden når för varje år nya nivåer och trenden visar på fortsatt uppgång, främst inom segmentet

onlinespel där PlayHippo har en stark närvaro.



 Bolaget genomför en nyemission om drygt 7,5 MSEK. PlayHippo avser att använda likviden till att stödja Bolagets nästa

steg i utvecklingen med fortsatta investeringar i spelupplevelse och produktutbud.

m ot i v
PlayHippo förvärvade under 2016 Future Gaming Group Int. AB och casinooperatören Grandwild.com; vilket har varit i linje med Bolagets mål att växa ytterligare
genom investeringar i lotteri- och casinospelsajter och databaser, Future Gaming Group Int. AB äger tre speloperatörer (paradisewin.com, mywin24.com,
vipstakes.com) som alla har ett bra och brett spelutbud från NetEnt och Microgaming samt livecasino vilket är det snabbast växande casinosegmentet i
industrin.
PlayHippo har nu, i samband med att den nyvalda styrelsen blivit tillsatt i december 2016, inlett arbetet med att förändra och förbättra sin kapitalstruktur med
målet att minska skulderna och på sikt bli skuldfritt. PlayHippo ska bredda sin förvärvsstrategi med målsättningen att inte bara leta efter möjliga speloperatörer
att förvärva utan också inleda arbetet med att hitta intressanta och potentiella förvärv inom andra delar av gamingsektorn såsom affiliateområdet och
mjukvaruleverantörer.
PlayHippo lyckades genomföra detta redan i februari 2017 när de breddade sin verksamhet när de lanserade sin första sajt inom prestationsbaserad
marknadsföring riktad mot iGaming: Happycasinoslots.se. Detta är en första av flera lanseringar av affiliatevarumärken, Playhippo kommer fortsätta att
producera både svenska och internationella sajter under första kvartalet för 2017. Andra affiliateområden än onlinecasinomarknaden ser Bolaget även möjlighet
att rikta sig mot; såsom t.ex. mot finans, hälsa och valutahandel.

k a p i ta l a n vä n d n i n g
Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 7,5 MSEK före
emissions- och garantikostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.
Följaktligen förväntar PlayHippo att genom Erbjudandet erhålla en
nettolikvid uppgående till cirka 6 MSEK. Emissionskursen är satt till 0,25
SEK/aktie och Bolaget har försökt att prissätta aktie så nära
marknadsvärdet som möjligt. Prissättningen vid nyemissionen avspeglar
det pris Bolaget handlats till under den senaste perioden. Hela
emissionsbeloppet
är
säkrat
genom
garantiåtaganden
och
teckningsförbindelser från Bolagets största ägare.

Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig verksamhet för
den kommande tolvmånadersperioden och nedan presenteras mer detaljerat
vad emissionslikviden kommer användas till:
Affiliatevarumärken – ca. 30 % av emissionslikviden (ca. 1,8 MSEK)
Marknadsföring – cirka 30 % av emissionslikviden (cirka 1,8 MSEK)
Löpande kostnader för operatörsverksamheten – cirka 20 % av emissions-

likviden (cirka 1,2 MSEK)
Utöka organisationen – cirka 20 % av emissionslikviden (cirka 1,2 MSEK)

STRATEGI

AFFÄRSIDÉ

Styrelsens uppdrag är att positionera
PlayHippo som en ledande leverantör av
spel- och underhållningsprodukter i en
trivsam och kontrollerad miljö. Strategin är att
växa och att diversifiera PlayHippos befintliga
verksamhet genom att ta fram nya produkter
och expandera på nya marknader. Styrelsen
anser att detta kommer att leda till att öka
Bolagets omsättning under det
att lönsamhet uppnås.

Bolagets affärsidé går ut på att
investera i och utveckla produkter för
casino & lotterispel på Internet.
PlayHippo-koncernen äger och driver
idag bl.a sajterna PlayHippo.com,
HappyBingo.com, LyckoBingo.com,
Grandwild.com, MyWin24.com,
Paradisewin.com samt
VipStakes.com.

Räkenskaper i sammandrag
(KSEK)

2016-01-01
2016-09-30

2015-01-01
2015-09-30

2015-01-01
2015-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSERESULTAT
PERIODENS RESULTAT
BALANSOMSLUTNING

4 678
-2 948
-2 953
2 455

6 676
-3 394
-3 436
3 837

10 874
-13 303
-12 859
3 064

TOTALA EUROPEISKA
SPELMARKNADEN 2016*
95,4 MDEUR
Landbaserat spel
76,2 MDEUR

Spel online växer betydligt mycket snabbare än landbaserat spel och utgör en
allt större del av den totala spelmarknaden. Under de senaste åren har kasino
varit en av onlineproduktkategorierna med högst tillväxt och växte enligt H2GC
med en genomsnittlig årstillväxt om 17,2 % mellan 2008 och 2015, jämfört med
13,8 % för den totala marknaden för onlinespel. Marknadsstorleken för
onlinecasino beräknas 2016 uppgå till 5,7 MDEUR. Med en uppskattad
genomsnittlig årstillväxt om 8,3 % mellan 2016 och 2020 förväntas onlinecasino
uppgå till 7,9 MDEUR 2020. Casino beräknas 2020 utgöra omkring 29,8 % av
marknaden för onlinespel.

ONLINEspel
19,2 MDEUR

I takt med att fler onlinecasinooperatörer etableras ökar efterfrågan på
affiliatebolagens tjänster. Trafiken som drivs till onlinecasinooperatörer via
affiliatebolag är enligt Bolaget ett väl etablerat och effektivt sätt att marknadsföra
sig genom inom iGamingbranschen. Enligt en PwC-rapport gjord för Catena
Media prospekt januari 2016 och H2 Gambling Capital uppskattas värdet på den
totala underliggande onlinecasinomarknaden på dess huvudmarknader (Sverige,
Norge, Finland, Nederländerna och Storbritannien) uppgå till 1,6 MDEUR år 2015.

V i l l ko r & a n v i s n i n g a r
Erbjudandet i korthet
Styrelsen i Playhippo AB beslutade den 16 januari 2017 i enlighet med
bemyndigandet från den extra bolagsstämman 13 december 2016 om att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om
högst 30 092 860 aktier. Innehav av nitton (19) aktier på avstämningsdagen
den 17 februari 2017 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en
teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med
den 21 februari till och med den 7 mars 2017. Vid full teckning av Erbjudandet
tillförs Bolaget 7 523 215,00 SEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet
tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 931 615,34 SEK, från 5 900 230,50
SEK till högst 6 831 845,84 SEK, genom nyemission av högst 30 092 860
aktier.
Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Playhippo AB, ISIN-kod
SE0002209155. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är
denominerade i SEK.
Teckningsrätter (”TR”)
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som
innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1)
teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya
aktier.
Viktig information avseende handel i teckningsrätter
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den
21 februari till och med den 3 mars 2017. Teckningsrätterna kommer att
handlas under kortnamnet PLAY TR med ISIN-kod SE0009637416.
Teckningskurs
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Courtage
utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som
har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 17 februari 2017. Sista
dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den
15 februari 2017. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till
deltagande i Erbjudandet är den 16 februari 2017.
Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 21 februari
till och med den 7 mars 2017. Efter teckningsperiodens utgång blir
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade
teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas
bort från VP-kontot. Styrelsen i Playhippo AB har rätt att förlänga teckningsoch betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av
teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 9 mars
2017. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet
bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av
ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som
utomlands.
Utspädning
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet
kommer att spädas ut med upp till 30 092 860 aktier, vilket motsvarar 13,64
procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat
med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).
Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och
ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd
avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets
räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet,
erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:





Sammanfattning
en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld
inbetalningsavi, samt
en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna
teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna
förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som
redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto
kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav i Playhippo AB är förvaltarregistrerade hos bank
eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild
anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning
senast den 7 mars 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen
göras
med
den
förtryckta
inbetalningsavin
som
medföljer
emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den
särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1.
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtrycka
inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom
kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2.
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom
kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska
ske i enlighet med anvisningar på den särskilda
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför
inte användas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner
Fondkommission AB per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i
samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående
adress och vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00
den 7 mars 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god
tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild
anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild
anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Partner Fondkommission AB
Ärende: Play Hippo
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period
som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från
och med den 21 februari till och med den 7 mars 2017. Anmälan om teckning
utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till Partner
Fondkommission AB på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas
från Partner Fondkommission AB per telefon, e-post eller genom att ladda
ned den från Playhippo AB:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband
med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad
som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission AB
tillhanda senast klockan 15:00 den 7 mars 2017. Anmälningssedlar som
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före
angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler
än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.
Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.
I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån
detta inte kan ske genom lottning.
Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan
företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken
inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att
överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela
eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan
tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier
än vad anmälan avser.

V i l l ko r & a n v i s n i n g a r
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat
land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till
Partner Fondkommission AB enligt ovan för information om teckning av
betalning.
Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller
tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknares
VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att
nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt
innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller
information från respektive förvaltare.
Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 21
februari 2017 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De
betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet PLAY
BTA med ISIN-kod SE0009637424.
Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas
BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de
aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från
respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 9 mars 2017
kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida.
Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet
registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit
registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen för sådan utdelning.
Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer
Playhippo AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta
utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt
sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd
emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för
sådan likvid.
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