Kommuniké från extra bolagsstämma i Three Gates AB (publ) 15 juni 2020
Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades måndagen den 15 juni 2020 kl. 10:00 i
Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande
beslut i sammandrag:
§7
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande för att möjliggöra emission av aktier och
teckningsoptioner i den föreliggande finansieringen och för att skapa flexibilitet.
Tidigare lydelse:
”§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.”
Beslutad lydelse:
”§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.”
§8
Stämman beslutade om emission av högst 11 446 520 aktier, 2 861 630 teckningsoptioner juni/juli och
2 861 630 teckningsoptioner TO1. Rätt att teckna aktier och teckningsoptioner ska tillkomma
fordringshavare och långivare, däribland styrelseledamöter i bolaget.
De fordringar som avser styrelseledamöter i bolaget uppgår till:
Martin Ekdal Invest AB (Martin Ekdal)
Joakim Dahl
Matthew Wilson
Martin Ekdal
Tiveden AS (Viktor Modigh)

665 070 kr
28 000 kr
28 000 kr
28 000 kr
150 000 kr

Aktier emitteras till en kurs om 0,75 kronor per aktie, vilket är ca 17 % rabatt på en volymviktad
genomsnittlig kurs under de senaste 30 handelsdagarna t o m 12 maj 2020. För varje fyra tecknade
aktier ges rätt att teckna en teckningsoption juni/juli och en teckningsoption TO1.
En teckningsoption juni/juli berättigar innehavaren att under perioden 15 juni-15 juli 2020 teckna en ny
aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före
teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr.
En teckningsoption TO1 berättigar innehavaren att under perioden 1-30 september 2020 teckna en ny
aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före
teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning. Teckning av aktier ska ske senast den 30
juni 2020. Betalning genom kvittning verkställs genom aktieteckningen. Aktiekapitalet kan öka med
högst 315 234,53 kronor genom nyemission av aktier. Aktiekapitalet kan därutöver öka med 78 808,63
kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner juni/juli samt 78 808,63 kronor genom utnyttjande av
teckningsoptioner TO1.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller
närmast efter det att emissionen har registrerats. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av
teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av Bilaga A och Bilaga B.
§9
Det antecknades att styrelsen återkallat förslag till emission av högst 4 221 205 teckningsoptioner med
rätt att teckna aktier under perioden 15 juni-15 juli 2020 samt emission av högst 4 221 205
teckningsoptioner TO1.
§ 10
Stämman beslutade om emission av högst 3 585 833 teckningsoptioner juni/juli och högst 3 585 833
teckningsoptioner TO1 enligt följande. En teckningsoption juni/juli berättigar innehavaren att under
perioden 15 juni-15 juli 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det
volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr.
En teckningsoption TO1 berättigar innehavaren att under perioden 1-30 september 2020 teckna en ny
aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före
teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr. Teckningsoptionerna ska äga tecknas av de
investerare som tecknar aktier i den av styrelsen offentliggjorda nyemissionen den 14 maj 2020 där
varje två tecknade aktier berättigar till en teckningsoption juni/juli och en teckningsoption TO1.
Aktiekapitalet kan öka med 98 753,02 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner juni/juli samt
med 98 753,015 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1.
Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda
investerarna teckningsoptioner av samma serie som ges till aktieägarna. Teckning av
teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av Bilaga A och Bilaga
B.
De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear.
Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information
Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel
som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten
med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den
globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer
information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 klockan 18:15 CEST.

