Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen i Betsson AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556090-4251, får härmed, i enlighet med 20 kap. 13
§ fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551), avge följande redogörelse till förslag om minskning av
bolagets aktiekapital.
Styrelsens förslag angående minskning av aktiekapitalet innebär att Bolagets aktiekapital minskas med
48 164 412,50 kronor genom indragning av 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B
och 6 077 508 aktier av serie C för återbetalning till aktieägarna. För det fall styrelsen utnyttjar
befintligt emissionsbemyndigande, kan antalet aktier som omfattas av inlösen komma att öka.
Beträffande sådan nyteckning av aktier som sker före avstämningsdagen för aktiesplit ska förslaget till
beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 1/3
(0,333) krona för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning
ökas med motsvarande antal nya aktier. För det fall utnyttjande sker enligt befintliga
incitamentsprogram före avstämningsdagen för aktiesplit kommer antalet aktier av serie B att öka och
aktier av serie C att minska till följd av att styrelsen beslutar om omvandling av aktier av serie C till
aktier av serie B. Sker sådan omvandling ska antalet aktier av serie B som är föremål för inlösen enligt
ovan öka med det antal aktier som styrelsen beslutar omvandla. På motsvarande sätt ska antalet aktier
av serie C enligt ovan minska.
Den föreslagna återbetalningen uppgår till 4,76 kronor per aktie, vilket om bolaget vid tidpunkten för
inlösen alltjämt är innehavare av de antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 1 084
aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C, kommer inlösenlikviden att uppgå till cirka 658,9
miljoner kronor, utgörande cirka 19 procent av Bolagets fria egna kapital och cirka 19 procent av
koncernens egna kapital.
Av årsredovisningen för 2016 framgår bland annat att koncernens soliditet uppgår till 56 procent.
Styrelsens förslag innebär en minskning av Bolagets aktiekapital med 48 164 412,50 kronor, från
96 328 825 kronor till 48 164 412,50 kronor. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande
utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att minst återställa Bolagets aktiekapital till minst dess ursprungliga belopp genom att öka
Bolagets aktiekapital med 48 646 056,96 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier
genom överföring av emissionsbeloppet från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital.
Sammantaget innebär styrelsens förslag enligt ovan att utdelningsbara medel i Bolaget minskar med
cirka 658,9 miljoner kronor till cirka 2 739 miljoner kronor enligt Bolagets balansräkning per den 31
december 2016.

Stockholm den 31 mars 2017
Betsson AB (publ)
Styrelsen

Pontus Lindwall

Jan Nord

Kicki Wallje-Lund

Patrick Svensk

Martin Wattin

Lars Linder-Aronson

