Viktig information
Allmänt
Den 17 januari 2022, lämnade NeoGames S.A. (”NeoGames” eller ”Bolaget”) (ett luxemburgskt aktiebolag, org.nr B186309, med säte i Luxemburg)
ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc (”Aspire Global”) (ett maltesiskt publikt aktiebolag, org.nr C
80711, med säte på Malta) att överlåta alla sina aktier i Aspire Global till NeoGames i enlighet med de villkor som anges i denna
erbjudandehandling (”Erbjudandet”).
Erbjudandet, liksom de avtal som ingåtts mellan NeoGames och vissa aktieägare i Aspire Global med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och
tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast
avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och
tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés
tidigare gällande Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv är tillämpliga på Erbjudandet.
Erbjudandehandlingen har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen (”FI”) enligt reglerna i 2 kap. 3 § lag (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller 2a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Vid en eventuell avvikelse
mellan innehållet i detta svenska original och den engelska översättningen ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. NeoGames har även
upprättat ett prospekt avseende de aktier i form av svenska depåbevis som erbjuds som vederlag i Erbjudandet, vilket godkändes av FI den 26 april
2022 och offentliggjordes på samma dag (”Prospektet”). Prospektet finns tillgängligt på NeoGames webbplats, ir.neogames.com/offer-page, och på
Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.com.
Informationen i denna erbjudandehandling anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingen. Det lämnas
ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeoverreglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig NeoGames uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar, revideringar eller tillägg
avseende erbjudandehandlingen. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i
något annat syfte.
Informationen om Aspire Global på sidorna 46–114 i denna erbjudandehandling är baserad på information som har offentliggjorts av Aspire Global
och som har granskats av styrelsen för Aspire Global. NeoGames garanterar inte att informationen om Aspire Global häri är korrekt eller fullständig
och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig, annat än vad som krävs enligt tillämplig lag. Förutom där det uttryckligen
anges i erbjudandehandlingen har ingen information i erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av Aspire Globals revisor.
Vissa siffror som presenteras i erbjudandehandlingen har avrundats på lämpligt sätt. På grund av detta kan vissa tabeller som inkluderats i
erbjudandehandlingen komma att inte summera korrekt. Om inte annat anges, är all information i erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i
Aspire Global är baserad på 47 486 498 aktier i Aspire Global, vilket innefattar 46 658 404 aktier i Aspire Global per den 17 januari 2022 och
ytterligare 828 094 aktier i Aspire Global som förväntas emitteras i Aspire Global innan fullföljandet av Erbjudandet, till följd av accelerering av
nuvarande utestående incitamentsprogram i Aspire Global.
Framtidsinriktad information
Information i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid,
kännetecknas av att den innehåller orden ”förutses”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin
natur föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden.
Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många
faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom NeoGames kontroll.
All framtidsinriktad information gäller endast per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig
lagstiftning, frånsäger sig NeoGames uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad
information i erbjudandehandlingen för att återspegla ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade
händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka någon framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av
eventuella ytterligare offentliggöranden som NeoGames eller Aspire Global har gjort eller kan komma att göra. För mer information, vänligen se
”Erbjudanderestriktioner – Varning avseende framtidsinriktad information”.
Erbjudanderestriktioner
Denna erbjudandehandling utgör inte ett erbjudande, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle
vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare
undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av
avsnittet ”Erbjudanderestriktioner”.
Erbjudandet och informationen i denna erbjudandehandling lämnas inte och har inte godkänts av en ”authorized person” som avses i bestämmelse
21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Informationen i denna erbjudandehandling distribueras följaktligen inte, och får inte
distribueras till, allmänheten i Storbritannien. Spridningen av informationen i denna erbjudandehandling är undantagen från restriktionerna för
finansiell marknadsföring enligt bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som
hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller om förvärv av 50 procent eller mer av aktier
som ger rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Erbjudandet lämnas för värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag. Amerikanska investerare bör notera att Erbjudandet är föremål för
informationsskyldigheter i ett annat land, som skiljer sig från de som gäller i USA. Eventuella finansiella rapporter som inkluderats i
erbjudandehandlingen kan ha upprättats i enlighet med utländska redovisningsstandarder som kanske inte är jämförbara med finansiella rapporter
som lämnats av amerikanska bolag. Det kan vara svårt för amerikanska investerare att göra gällande sina rättigheter och anspråk som amerikanska
investerare kan ha som uppkommit enligt federala värdepapperslagar, då Bolaget har sitt säte i ett annat land, och vissa eller samtliga av dess
tjänstemän och styrelseledamöter kan ha sin hemvist i ett annat land. Amerikanska investerare kan kanske inte stämma ett utländskt bolag eller
dess tjänstemän eller styrelseledamöter i en utländsk domstol för överträdelser av amerikanska värdepapperslagar. Det kan vara svårt att tvinga ett
utländskt bolag och dess dotterbolag att underkasta sig en dom från en amerikansk domstol. Amerikanska investerare bör vara medvetna om att
Bolaget kan köpa värdepapper på annat sätt än enligt Erbjudandet, till exempel på den öppna marknaden eller genom individuellt förhandlade köp.
Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner – USA”.
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Erbjudandet i sammandrag
Vederlaget i Erbjudandet för aktierna i Aspire Global består av en kombination av kontanter och aktier i NeoGames,
i form av svenska depåbevis, och aktieägare i Aspire Global kan välja att överlåta aktier i Erbjudandet enligt något
av de två vederlagsalternativen, Grundalternativet och det Villkorade Alternativet.
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Riskfaktorer
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av riskfaktorer och betydelsefulla omständigheter som anses vara väsentliga
för de svenska depåbevisen (”Depåbevisen”), Erbjudandet och etableringen av och den fortsatta verksamheten i
den koncern vari NeoGames, efter slutförandet av Erbjudandet och den efterföljande tvångsinlösenprocessen (som
beskrivs i avsnittet Villkor och anvisningar nedan), kommer att vara moderbolag och Aspire Global, direkt eller
indirekt, kommer att vara ett helägt dotterbolag till NeoGames (det ”Sammanslagna Bolaget”). Den riskfaktor som
Bolaget anser är mest väsentlig med avseende på sannolikhet och förväntad betydelse av dess negativa effekt om
den skulle materialiseras presenteras först i varje kategori nedan. Riskfaktorerna för varje kategori därefter
presenteras utan särskild rangordning efter betydelse. Bedömningen av varje riskfaktors betydelse är baserad på
sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av dess negativa effekter om den skulle
materialiseras. Varje investerare bör därför göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse med
hänsyn till Bolagets affärsverksamhet och framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Beskrivningen
nedan är baserad på tillgänglig information per datumet för erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen
innehåller framtidsinriktad information som är beroende av framtida händelser, risker och osäkerhetsfaktorer.
För fullständig information om riskfaktorer som hänför sig till Bolagets affärer, verksamhet och den bransch inom
vilken det verkar, samt de aktier som erbjuds som vederlag i Erbjudandet, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i det
prospekt som upprättats av NeoGames och som godkändes av Finansinspektionen (”FI”) den 26 april 2022 och
publicerades samma dag (”Prospektet”). Prospektet finns tillgängligt på NeoGames webbplats,
ir.neogames.com/offer-page, och på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.com.

Risker avseende Depåbevisen
Depåbevisägare har inte samma rättigheter som
aktieägare i NeoGames.
Depåbevisägare kommer inte att ha rättigheter som är
likvärdiga i förhållande till NeoGames aktieägares, vars
rättigheter regleras av luxemburgsk lagstiftning. Även
om villkoren för Depåbevisen i allmänhet kommer att
tillåta Depåbevisägare att rösta på bolagsstämma eller
berättiga till utdelning som om de hade ägt aktier
direkt i NeoGames, skiljer sig Depåbevisägares
rättigheter i vissa avseenden från NeoGames
aktieägares rättigheter, vilket beskrivs närmare i
avsnittet ”Villkor för Depåbevis” nedan. Dessutom kan
Depåbevisägare kanske inte utöva sina rättigheter
enligt villkoren för Depåbevisen i förhållande till deras
Depåbevis, på samma sätt som aktieägare skulle kunna
göra med avseende på aktierna i NeoGames som
erbjuds som vederlag i Erbjudandet (”Aktierna”) enligt
luxemburgsk lagstiftning.
Depåbevisen kommer inte vara föremål för handel.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq
Global Market. Även Aktierna kommer att bli föremål
för en ansökan om upptagande och introduktion till

handel på Nasdaq Global Market. Aktierna kommer
emellertid att innehas av Mangold Fondkommission
AB till dess att de överförs till de aktieägare i Aspire
Global som accepterar Erbjudandet genom
konvertering av Depåbevis, i enlighet med avsnittet
”Deponering och uttag av Aktier” i ”Villkor för
Depåbevis” nedan. Följaktligen kommer de aktieägare
i Aspire Global som accepterar Erbjudandet inte ha
möjlighet att avyttra Aktierna som representeras av
Depåbevisen som mottagits innan konverteringen har
genomförts. Vidare kommer Depåbevisen inte att vara
föremål för en ansökan om upptagande och
introduktion till handel på någon handelsplats.
Eftersom det inte kommer att finnas någon aktiv
handelsplats för Depåbevisen kan det vara svårt för
aktieägarna som accepterar Erbjudandet att avyttra
Depåbevisen.
Investerare med en annan referensvaluta än svenska
kronor kommer att vara föremål för särskild
valutarisk om de anmäler sig för Depåbevis i
Erbjudandet.
Depåbevisen är, liksom eventuella utdelningar som ska
betalas ut avseende Depåbevisen kommer att vara,
denominerade i svenska kronor. Investerare som
anmäler sig för Depåbevis i Erbjudandet, vars
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huvudvaluta inte är svenska kronor, kan utsättas för
valutakursrisk som kan påverka värdet på Depåbevisen
för innehavaren och eventuella utdelningar, eftersom
eventuell försvagning av den svenska kronan i
förhållande till sådan utländsk valuta kan minska
värdet på Depåbevisen och eventuella framtida
utdelningar.

Risker avseende Erbjudandet
Fullföljandevillkoren för Erbjudandet kanske inte kan
uppfyllas inom en godtagbar tidsram eller på villkor
som är godtagbara för Bolaget.
Bolaget har ställt upp ett antal fullföljandevillkor för
Erbjudandet, vilka inkluderar att Bolaget blir ägare till
aktier som motsvarar minst 90 procent av aktierna i
Aspire Global och att Aspire Globals bolagsordning
ändras (se ”Villkor och anvisningar för Erbjudandet”).
Dessa villkor ligger delvis utanför Bolagets kontroll. I
det fall ett eller flera villkor inte uppfylls eller inte kan
uppfyllas har Bolaget, under vissa förutsättningar, rätt
att återkalla Erbjudandet. Sedan Erbjudandet
offentliggjordes den 17 januari 2022 har
marknadspriset för Aspire Globals aktie stigit. Om
osäkerhet angående fullföljandet av Erbjudandet
skulle uppstå, eller om Bolaget skulle återkalla
Erbjudandet, kan det ha en negativ effekt på kursen
för Aspire Globals eller Bolagets aktier, eller orsaka att
volatiliteten ökar. Dessutom måste en del av
kostnaderna förenade med Erbjudandet betalas
oavsett om Erbjudandet fullföljs eller inte, vilket kan
skada NeoGames verksamhet, finansiella ställning och
verksamhetsresultat.
Risker avseende klausuler i Bolagets och Aspire
Globals avtal gällande äganderättsövergång.
Fullföljande av Erbjudandet kan utlösa klausuler
gällande äganderättsövergång i avtal som Bolaget eller
Aspire Global kommer att ingå eller redan har ingått.
Om Bolaget underlåter att inhämta samtycke från
tredje part när det krävs, kan det ha en negativ effekt
på Bolagets och/eller det Sammanslagna Bolagets
affärsverksamheter, finansiella ställning,
verksamhetsresultat och framtidsutsikter.
Samordningen av bolagens verksamheter kan ta
längre tid än förväntat.
Etableringen av och den fortsatta verksamheten i det
Sammanslagna Bolaget, samt realiseringen av de

förväntade fördelarna med sammanslagningen och
samordningen av NeoGames och Aspire Globals
affärsverksamheter (som beskrivs i avsnittet
”Bakgrund och motiv för Erbjudandet”) kommer att
vara krävande och tidsödande för bolagen och kanske
inte frambringar de resultat som bolagens
ledningsgrupper förväntat sig. Det är viktigt att
sammanslagningsprocessen genomförs utan väsentliga
störningar i bolagens affärsverksamheter och utan
betydande förluster av nyckelpersoner och andra
anställda. Det föreligger risk för att samordningen av
affärsverksamheterna inom det Sammanslagna
Bolaget tar längre tid än väntat, vilket kan påverka det
Sammanslagna Bolagets resultat negativt. Dessutom
kan kanske inte vissa eller samtliga förväntade positiva
effekter av sammanslagningen uppnås.
I samband med fullföljandet av Erbjudandet kommer
goodwill och andra immateriella tillgångar att
redovisas som kan resultera i
redovisningsnedskrivningar.
Goodwill och andra immateriella tillgångar kommer att
redovisas när Erbjudandet fullföljs. Denna goodwill och
andra immateriella tillgångar kommer att redovisas i
sin helhet i balansräkningen för den koncern i vilken
Bolaget, efter slutförandet av förvärvet av Aspire
Global, är moderbolag. Eventuell nedskrivning
relaterad till det vederlag som Bolaget betalar för
förvärvet av Aspire Global kan innebära en minskning
av det Sammanslagna Bolagets egna kapital och
därigenom solvens.
Bolaget kontrollerar inte och kommer inte att
kontrollera Aspire Global förrän efter fullföljandet av
Erbjudandet.
Bolaget kommer inte att ha kontroll över något bolag i
Aspire Global-koncernen före Erbjudandets
fullföljande. Bolaget kan inte garantera investerare att
Aspire Global-koncernen, fram till fullföljandet av
Erbjudandet, kommer att drivas på samma sätt som
det hade gjorts under Bolagets kontroll. Om ett bolag i
Aspire Global-koncernen skulle ändra sin verksamhet
på ett sätt som påverkar dess affärsstrategi eller
finansiella ställning, skulle detta kunna göra
fullföljandet av Erbjudandet mindre kommersiellt
fördelaktigt för Bolaget än förväntat.
I händelse av att NeoGames erhåller minst 90 procent,
men mindre än 100 procent, av de utestående
aktierna i Aspire Global, avser NeoGames att påkalla
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ett tvångsinlösensförfarande i enlighet med Aspire
Globals ändrade bolagsordning för att förvärva alla
återstående aktier i Aspire Global. Full integrering av
NeoGames affärsverksamhet i Aspire Globals
affärsverksamhet kanske inte kan åstadkommas förrän
detta tvångsinlösensförfarande slutförts. Vidare kan
kanske inte full integrering åstadkommas alls om
NeoGames väljer att frånfalla fullföljandevillkoret om
att Erbjudandet ska accepteras i sådan utsträckning att
NeoGames blir ägare till aktier som representerar
minst 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Aspire Global (både före utspädning och efter
full utspädning), eftersom ett
tvångsinlösensförfarande i en sådan situation inte kan
påkallas i enlighet med Aspire Globals ändrade
bolagsordning. Detta skulle kunna förhindra eller
försena NeoGames från att realisera vissa eller alla
förväntade strategiska fördelar med dess förvärv av
Aspire Global, eftersom aktieägarnas
minoritetsskyddsregler i ett sådant fall skulle begränsa
NeoGames frihet att förvalta Aspire Global.
Bolagets tillgång till information om Aspire Global har
varit begränsad och Bolaget kanske inte är tillräckligt
skyddat mot eventuella kända eller okända brister
och förpliktelser.
Bolagets tillgång till information om Aspire Global i
samband med Erbjudandet har varit begränsad till
bekräftande due diligence-undersökning. Sådan
begränsad due diligence-undersökning innebär en risk
att potentiella förpliktelser eller brister i målbolaget
inte har identifierats och upptäckts, inklusive särskilda
avtalsvillkor i väsentliga avtal eller hotande
förpliktelser för avtalsbrott i affärskritiska relationer,
rättsliga processer, arbetsgivar- och
pensionsåtaganden, bristande efterlevnad av
tillämpliga lagar eller standarder, miljöåtgärder,
skatter eller andra förpliktelser. När Bolaget och Aspire
Global inleder sina verksamheter som ett
sammanslaget bolag, kan det Sammanslagna Bolagets
ledning komma att få ta del av ytterligare förpliktelser
som, enskilt eller sammantaget, skulle kunna resultera
i betydande tilläggskostnader som inte beskrivs i
denna erbjudandehandling, eller som påverkar
möjligheten att uppnå förväntade synergier. Varje
faktor ovan skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt
på affärsverksamheten, den finansiella ställningen,
verksamhetsresultat, framtidsutsikter eller aktiekursen

för Bolaget och följaktligen på värdet av de Depåbevis
som erbjuds som aktievederlag i Erbjudandet.
NeoGames och Aspire Globals valutakurser är fasta
och kommer inte att justeras vid svängningar i
marknadspriset för NeoGames aktier eller utländska
valutakurser.
Enligt Grundalternativet i Erbjudandet (se ”Villkor och
anvisningar för Erbjudandet”) erbjuder NeoGames
varje aktieägare i Aspire Global, avseende 50 procent
av antalet aktier i Aspire Global som sådan aktieägare
överlåter, 111,00 svenska kronor kontant per aktie i
Aspire Global och, avseende återstående 50 procent av
antalet aktier i Aspire Global som sådan aktieägare
överlåter, 0,320 aktier i NeoGames per aktie i Aspire
Global i form av Depåbevis. På grund av volatilitet i
marknadspriset på NeoGames aktier, kan Aspire
Globals aktieägare inte, vid tidpunkten för redovisning
av likvid i Erbjudandet, vara säkra på det totala värdet
av NeoGames-aktien, i form av Depåbevis, som
utfärdas som vederlag i Erbjudandet, vilket kan
minska. Följaktligen kommer värdet på NeoGamesaktien (som är denominerad i amerikanska dollar) som
aktieägare i Aspire Global kommer att erhålla vid
redovisning av likvid i Erbjudandet att bero på
marknadsvärdet för NeoGames-aktien vid tiden för
redovisning av likvid i Erbjudandet, vilket kan vara
högre eller lägre än 71,05 svenska kronor, vilket var
NeoGames stängningskurs den 14 januari 2022 (dvs.
den sista handelsdagen innan Erbjudandets
offentliggörande), baserat på en utländsk valutakurs
från svenska kronor till amerikanska dollar om 0,111.
Svängningar i valutakursen mellan amerikanska dollar
och svenska kronor kan ytterligare påverka värdet i
svenska kronor på NeoGames aktier, i form av
Depåbevis vilka utfärdas som vederlag i Erbjudandet,
vid tiden för redovisning av likvid i Erbjudandet jämfört
med värdet på NeoGames-aktien i svenska kronor den
sista handelsdagen före Erbjudandets
offentliggörande. Några justeringar av vederlaget i
Erbjudandet på grund av svängningar i marknadspriset
för NeoGames aktier eller utländska valutakurser
kommer inte att göras.
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De osäkerheter som är förknippade med NeoGames
sammanslagning med Aspire Global kan medföra att
nyckelpersoner lämnar Aspire Global eller NeoGames.
Även om NeoGames inte avser att genomföra några
väsentliga förändringar i vare sig NeoGames eller
Aspire Globals personalbas, anställningsvillkor eller
lokalisering på kort sikt, kan NeoGames och Aspire
Globals anställda känna osäkerhet om sin framtida roll
i det Sammanslagna Bolaget fram till dess att
strategier om de sammanslagna verksamheterna
tillkännagetts eller genomförts. Att behålla anställda
kan vara särskilt utmanande, då NeoGames och Aspire
Globals anställda kan känna frustration under
integreringsprocessen och osäkerhet om deras
framtida roller inom NeoGames efter fullföljandet av
Erbjudandet. För att sammanslagningen ska vara
framgångsrik måste NeoGames och Aspire Global även
fortsättningsvis behålla och motivera nyckelpersoner
under perioden före fullföljandet av Erbjudandet.
Vidare måste NeoGames vara framgångsrikt i att
behålla och motivera nyckelpersoner efter
Erbjudandet har fullföljts, för att fördelarna från
sammanslagningen ska kunna realiseras helt. Om
nyckelpersoner slutar på grund av, till exempel,
osäkerhet och svårigheter med integrering och/eller
på grund av en önskan att inte bli anställd i NeoGames
efter Erbjudandets fullföljande, kan NeoGames ådra
sig betydande kostnader för att identifiera, anställa
och behålla ersättare för anställda som slutat, eller så
kan kundrelationer bli lidande vilket kan minska eller
försena NeoGames förmåga att realisera de
förväntade fördelarna av sammanslagningen avsevärt,
vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ effekt på
NeoGames och Aspire Globals affärsverksamheter,
finansiella ställning och verksamhetsresultat.
Innehavare av aktier i Aspire Global som inte
accepterar Erbjudandet och vars aktier i Aspire Global
förvärvas i ett tvångsinlösensförfarande kommer
kanske inte att erhålla vederlag för sina aktier i
Aspire Global under en väsentlig tidsperiod efter
fullföljandet av Erbjudandet.
I det fall NeoGames erhåller minst 90 procent, men
mindre än 100 procent, av de utestående aktierna i
Aspire Global, och under förutsättning att Aspire
Globals bolagsordning ändras i enlighet med
fullföljandevillkoren i Erbjudandet, avser NeoGames
att påkalla ett tvångsinlösensförfarande i enlighet med
Aspire Globals ändrade bolagsordning, för att förvärva

alla resterande aktier i Aspire Global. Det kan ta flera
månader från det att tvångsinlösensförfarandet inleds
till dess att förfarandet är avslutat. Följaktligen
kommer kanske inte innehavare av aktier i Aspire
Global som inte accepterar Erbjudandet, och vars
aktier därefter förvärvas i ett
tvångsinlösensförfarande, erhålla vederlag för sina
Aspire Global-aktier under en betydande tidsperiod
efter Erbjudandets slutförande.
Betalningen av den hela kontantdelen av vederlaget i
Erbjudandet enligt det Villkorade Alternativet kan
vara osäkert.
Vederlaget i Erbjudandet för aktierna i Aspire Global
kan vara i form av något av de två
vederlagsalternativen, Grundalternativet och det
Villkorade Alternativet. Kontantdelen av det vederlag
som ska betalas enligt det Villkorade Alternativet är
beroende av att Aspire Global lämnar utdelning. För
att slutlig utdelning ska kunna betalas ut till aktieägare
i Aspire Global måste det finnas tillräckliga vinstmedel
tillgängliga för överföring i enlighet med
bestämmelserna i den maltesiska aktiebolagslagen
(kapitel 386 i lagarna över Malta), och styrelsen i
Aspire Global måste, genom ett styrelsebeslut, föreslå
beslut om och distribuering av utdelning, varefter
bolagsstämman i Aspire Global måste besluta att
godkänna styrelsens förslag. För att interimsutdelning
(det vill säga utdelning som inte är slutlig utdelning)
ska kunna betalas ut till aktieägarna i Aspire Global
måste det finnas vinstmedel tillgängliga för överföring i
enlighet med bestämmelserna i den maltesiska
aktiebolagslagen (kapitel 386 i lagarna över Malta),
och styrelsen i Aspire Global måste, genom ett
styrelsebeslut, godkänna beslut om och distribuering
av utdelning. Följaktligen kan det inte lämnas några
garantier avseende tidpunkten för betalning av hela
kontantdelen enligt det Villkorade Alternativet, eller
huruvida den överhuvudtaget kommer att betalas. Det
bör noteras att detta inte är tillämpligt på betalningen
av kontant vederlag enligt Grundalternativet.
Bolaget kan komma att inte kunna fullgöra sina
betalningsförpliktelser enligt dess finansieringsavtal i
samband med Erbjudandet, eller Bolaget kan på
annat sätt bryta mot dessa avtal.
För att bland annat finansiera delar av det totala
vederlaget som ska betalas av Bolaget enligt
Erbjudandet har Bolaget, NeoGames Connect S.à r.l.
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och NeoGames Connect Limited ingått ett
Interimistiskt Facilitetsavtal med de Interimistiska
Långivarna (båda enligt definition nedan). Oaktat
ingåendet av det Interimistiska Facilitetsavtalet
kommer Bolaget att försöka förhandla och ingå ett
mer omfattande finansieringsavtal innan dagen för
Erbjudandets avslutande för att ersätta det
Interimistiska Facilitetsavtalet (båda enligt definition
nedan). I samband med detta har Bolaget och
NeoGames Connect S.à r.l. även ingått ett så kallat
Commitment Letter (såsom definierat nedan). Enligt
villkoren i Commitment Letter har BXC (som definieras
nedan) åtagit sig att, i samband med Erbjudandet,
tillgängliggöra de Seniora Faciliteterna (såsom
definierat nedan) vilka ska dokumenteras enligt det
Seniora Facilitetsavtalet (såsom definierat nedan). Om
inte någon Interimistisk Facilitet har utnyttjats före
sådan tidpunkt ska det Interimistiska Facilitetsavtalet
automatiskt avslutas det datum på vilket det Seniora
Facilitetsavtalet är signerat och varje initialt
föregående villkor därunder oåterkalleligen är uppfyllt
eller frånfallet vilket framgår av leveransen av ett
vederbörligen signerat och okvalificerat föregående
villkorsbrev därunder.
Vid fullbordandet av Erbjudandet kommer Bolaget ha
utestående skulder med krav att återbetala skulden.
Bolagets förmåga att uppfylla dess skyldighet att
betala tillbaka skulden kommer att bero på dess
framtida operationella och finansiella prestation, vilket
i sin tur beror på Bolagets förmåga att framgångsrikt
implementera dess affärsstrategi samt allmänna
ekonomiska, finansiella, konkurrensbaserade,
regulatoriska och andra faktorer. Om Bolaget inte
genererar tillräckliga likvida medel för att återbetala
sin skuld enligt det Interimistiska Facilitetsavtalet
(eller, i den utsträckning det är ingånget, det Seniora
Facilitetsavtalet) eller om Bolaget underlåter att
uppfylla andra skyldigheter enligt det Interimistiska
Facilitetsavtalet (eller, i den utsträckning det är
ingånget, det Seniora Facilitetsavtalet), kan Bolaget ha
brustit i uppfyllelse, vilket kan berättiga de
Interimistiska Långivarna (eller, vad gäller de Seniora
Faciliteterna, Långivarna (såsom definieras nedan)), i
förekommande fall, till vissa rättigheter mot, och
ersättning från, Bolaget, och sådana rättigheter och
ersättningar kan ha en väsentligt negativ effekt på
Bolagets verksamhet och finansiella resultat.
Dessutom är den slutliga förfallodagen för de

Interimistiska Faciliteterna 90 dagar efter datumet på
vilket det första utnyttjandet av Interim-Facilitet 1
(som definieras nedan) inträffar (vid vilket datum de
Interimistiska Faciliteterna skulle behöva ersättas och
refinansieras).
Om dagen för Erbjudandets avslutande inte har
inträffat på eller innan det datum som infaller åtta
månader efter (och exklusive) 17 januari 2022 och de
Interimistiska Långivarna (eller, om det gäller de
Seniora Faciliteterna, Långivarna) inte når en
överenskommelse om att förlänga sådan period,
kommer de Interimistiska Faciliteterna (eller, i
förekommande fall, de Seniora Faciliteterna) inte
längre att vara tillgängliga för utnyttjande.
Det Interimistiska Facilitetsavtalet innehåller (och det
Seniora Facilitetsavtalet förväntas att innehålla)
sedvanliga bekräftande och negativa kovenanter, vilka
kan begränsa Bolagets förmåga att bedriva sin
verksamhet (inklusive, om det gäller det Seniora
Facilitetsavtalet, en så kallad maintenance covenant).
Bolagets underlåtenhet att följa dessa kovenanter
skulle kunna resultera i en uppsägningsgrund, vilket
skulle kunna ha en väsentlig och negativ påverkan på
Bolagets finansiella ställning och rörelseresultat.
I händelse av en brist enligt det Interimistiska
Facilitetsavtalet (eller, i den utsträckning det är
ingånget, det Seniora Facilitetsavtalet), som inte läks
eller frånfalles, skulle de Interimistiska Långivarna
(eller, om det gäller de Seniora Faciliteterna,
Långivarna) kunna vidta vissa åtgärder, innefattande
att säga upp deras åtaganden, förklara hela det belopp
som Bolaget har lånat enligt det Interimistiska
Facilitetsavtalet (eller, i den utsträckning det är
ingånget, det Seniora Facilitetsavtalet) förfallet och
förfallet till betalning, tillsammans med upplupen och
obetald ränta (och andra avgifter) och/eller driva in
den Interimistiska Säkerheten (som definieras nedan)
(eller, om det gäller de Seniora Faciliteterna, säkerhet
till förmån för Långivarna under det Seniora
Facilitetsavtalet). Om skulden enligt det Interimistiska
Facilitetsavtalet, det Seniora Facilitetsavtalet eller
något annat väsentligt finansieringsarrangemang som
Bolaget har ingått eller därefter kommer att ingå skulle
accelereras, kan Bolagets tillgångar vara otillräckliga
för att till fullo återbetala skulden. Eventuella sådana
åtgärder skulle kunna tvinga Bolaget till konkurs eller
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likvidation, och Bolaget kanske inte kan återbetala sina
förpliktelser vid en sådan händelse.
Från och med detta datum har Bolaget ådragit sig
kostnader till ett belopp om cirka 1,6 miljoner
amerikanska dollar i samband med

finansieringsavtalen med Blackstone. Bolaget har inte
ådragit sig kostnader i samband med
valutasäkringstransaktionen. Kostnaderna för
valutasäkringstransaktionen kommer att uppstå
endast vid slutförandet av Erbjudandet.
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Erbjudandet till aktieägarna i Aspire Global
Inledning

Grundalternativet

Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames1
(”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global2
(”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i
Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående
av en kombination av kontanter och nyemitterade
aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis
(”Erbjudandet”). Vissa aktieägare i Aspire Global, som
sammanlagt äger aktier motsvarande 66,96 procent av
samtliga aktier och röster i Aspire Global,3 har ingått
oåterkalleliga åtaganden som möjliggör för de övriga
aktieägarna i Aspire Global som väljer att erhålla så
mycket kontant vederlag som möjligt enligt Mix &
Match-möjligheten (definierat nedan) att erhålla 100
procent kontant vederlag om 111,00 kronor kontant
per aktie i Aspire Global, vilket motsvarar en premie
om 41,40 procent jämfört med stängningskursen per
dagen för offentliggörandet om 78,50 kronor för
Aspire Globals aktie.
Aktierna i Aspire Global är upptagna till handel på
Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq
First North”). Aktierna i NeoGames är upptagna till
handel i USA på Nasdaq Stock Exchange, Global
Market tier (”Nasdaq Stock Exchange”).

Vederlag
Vederlaget i Erbjudandet för aktierna i Aspire Global
består av en kombination av aktier i NeoGames, i form
av svenska depåbevis (”Depåbevisen”), och kontanter.
Aktieägare i Aspire Global kan välja att överlåta aktier i
Erbjudandet i enlighet med ett av de två
vederlagsalternativen, Grundalternativet och det
Villkorade Alternativet.

1

Ett luxemburgskt société anonyme (org.nr B186309), med säte i Luxemburg.

2

Ett maltesiskt publikt aktiebolag (org.nr C 80711), med säte på Malta.

Med reservation för eventuell justering av enskilda
aktieägare i Aspire Globals vederlag mot bakgrund av
val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten som
beskrivs nedan, erbjuder NeoGames varje aktieägare i
Aspire Global det följande:
 avseende 50 procent av antalet aktier i Aspire
Global som aktieägaren överlåter: 111,00 kronor
kontant per aktie i Aspire Global; och
 avseende återstående 50 procent av antalet aktier i
Aspire Global som aktieägaren överlåter: 0,320
aktier i NeoGames per aktie i Aspire Global i form av
Depåbevis.
Mix & Match-möjligheten för Aspire Globals
aktieägare
Som en del av Grundalternativet erbjuder NeoGames
Aspire Globals aktieägare en Mix & Match-möjlighet,
genom vilken varje aktieägare i Aspire Global, med de
begränsningar som redogörs för nedan, ges
möjligheten, om aktieägaren önskar en avvikelse från
Grundalternativet, att välja antingen:
i.) att erhålla så mycket kontant vederlag som möjligt
för överlåtna aktier i Aspire Global (utöver den
garanterade kontantandelen om 111,00 kronor
per aktie i Aspire Global för 50 procent av antalet
överlåtna aktier i Aspire Global) och följaktligen så
lite aktievederlag som möjligt, eller
ii.) att erhålla så mycket aktievederlag i NeoGames i
form av Depåbevis som möjligt för överlåtna aktier
i Aspire Global (utöver den garanterade
aktieandelen om 0,320 aktier i NeoGames i form
av Depåbevis per aktie i Aspire Global för 50
procent av antalet överlåtna aktier i Aspire
Global), och följaktligen så lite kontant vederlag
som möjligt.

3

Baserat på 7,6 miljoner emitterade aktier i NeoGames till aktieägare i Aspire Global och 26 641 667 aktier i NeoGames (baserat på ett genomsnittligt
utspätt antal utestående stamaktier i NeoGames under NeoGames kvartal som avslutades den 30 september 2021).
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Sammanlagt kommer upp till totalt cirka 7,6 miljoner
nya aktier i NeoGames representerade av ett
motsvarande antal Depåbevis att emitteras och upp till
totalt 2 636 miljoner svenska kronor kontant betalas
som vederlag för aktierna i Aspire Global.4 Detta
förhållande mellan kontanter och aktier kommer inte
att ändras till följd av individuella val gjorda enligt Mix
& Match-möjligheten. För att enskilda aktieägare i
Aspire Global ska erhålla en större del av ett visst valt
vederlagsalternativ enligt Mix & Match-möjligheten
måste andra aktieägare ha gjort omvända val i
motsvarande mån. Aktieägare i Aspire Global som
sammanlagt äger 31 240 839 aktier motsvarande 66,96
procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global
(se ”Åtaganden från aktieägare i Aspire Global” nedan)
har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet
och välja det Villkorade Alternativet i Erbjudandet.
Därmed kan övriga aktieägare erhålla fullt kontant
vederlag för överlåtna aktier i Erbjudandet om de
väljer att erhålla så mycket kontant vederlag som
möjligt enligt Mix & Match-möjligheten.

förhållande till det antal aktier som respektive
aktieägare överlåter.
Det Villkorade Alternativet
Som alternativ till Grundalternativet, erbjuder
NeoGames varje aktieägare i Aspire Global det
följande avseende 100 procent av antalet aktier i
Aspire Global som överlåtits av aktieägaren, och för
varje sådan aktie i Aspire Global:
i.) vid redovisning av likvid i Erbjudandet: 0,320
aktier i NeoGames eller ett sådant lägre proraterat
antal aktier i NeoGames i form av Depåbevis, som
kan följa som ett resultat av andra aktieägares val
enligt Mix & Match-möjligheten och det högsta
antalet aktier i NeoGames som kommer att
emitteras som vederlag i Erbjudandet, och

För det fall NeoGames, efter acceptperiodens utgång,
förklarar Erbjudandet ovillkorat och därefter förlänger
acceptperioden kommer val gjorda enligt Mix &
Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna
tillgodoses vad gäller accepter som mottagits efter den
initiala acceptperiodens utgång. Aktieägare i Aspire
Global som accepterar Erbjudandet under en eventuell
förlängning efter att Erbjudandet har förklarats
ovillkorat kommer således att erhålla
Grundalternativet i Erbjudandet, bestående av 50
procent kontanter och 50 procent aktier i NeoGames i
form av Depåbevis. Aktieägarna i Aspire Global
uppmärksammas på att värdet av aktievederlaget
kommer att förändras över tid i linje med NeoGames
aktiekurs, innebärande att val gjorda enligt Mix &
Match-möjligheten kan komma att leda till ett högre
eller ett lägre värde per aktie i Aspire Global än
Grundalternativet.

ii.) under förutsättning att mindre än 0,320 aktier i
NeoGames för varje aktie i Aspire Global har
erhållits i enlighet med (i) ovan och villkorat av
utbetalningen av framtida utdelningar från Aspire
Global till NeoGames med ett motsvarande
sammanlagt belopp (efter avdrag för eventuell
utdelningsskatt) efter att Aspire Global har blivit
ett helägt dotterbolag till NeoGames: en kontant
tilläggsköpeskilling för varje aktie i Aspire Global
uppgående till skillnaden mellan värdet av det
erlagda aktievederlaget enligt (i) ovan (där 0,320
aktier i NeoGames ska anses ha ett värde om
111,00 kronor) och 111,00 kronor, att betalas
kontant i samband med att sådan eventuell
framtida utdelning utbetalas. Följaktligen kan det
maximala sammanlagda värdet som kan erhållas
enligt det Villkorade Alternativet aldrig överstiga
det värde som erhålls enligt Grundalternativet.
Det Villkorade Alternativet underlättar för
NeoGames att betala 111,00 kronor till samtliga
aktieägare som väljer att erhålla så mycket
kontant vederlag som möjligt enligt Mix & Matchmöjligheten i Grundalternativet.

För det fall det inte fullt ut går att tillgodose de val som
aktieägarna i Aspire Global gör enligt Mix & Matchmöjligheten, kommer de att minskas pro rata i

Courtage utgår inte i samband med redovisning av
likvid för de aktier i Aspire Global som överlåtits till
NeoGames enligt Erbjudandet.

4

Baserat på fullt deltagande i Erbjudandet. Vid en lägre acceptnivå kommer antalet aktier som ska emitteras, och den totala summa kontanter som ska
betalas, att minskas proportionerligt för att bibehålla den sammanlagda fördelning mellan aktier i NeoGames och kontanter som ska betalas enligt
Erbjudandet.
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De erbjudna vederlagsalternativen kommer att
justeras om Aspire Global eller NeoGames lämnar
utdelning eller på annat sätt delar ut eller överför
värde till sina respektive aktieägare innan redovisning
av likvid skett inom ramen för Erbjudandet. Vederlaget
kommer följaktligen minskas med ett motsvarande
belopp per aktie för varje sådan utdelning eller
värdeöverföring som genomförs av Aspire Global,
respektive ökas med ett motsvarande belopp per aktie
för varje sådan utdelning eller värdeöverföring som
genomförs av NeoGames. Vidare kommer, om
accelereringen av samtliga nuvarande utestående
incitamentsprogram i Aspire Global, samt andra
teckningsoptioner/optioner som emitterats av Aspire
Global, resulterar i att fler än 828 094 nya aktier i
Aspire Global skapas (se avsnittet ”Aktieoptioner som
beviljats av Aspire Global till deltagare i Aspire Globals
incitamentsprogram” nedan), vederlaget i Erbjudandet
att minskas så att det totala vederlaget för samtliga
aktier i Aspire Global i Erbjudandet inte ändras, såvida
inte Erbjudandet istället återkallas på grundval av att
det tredje fullföljandevillkoret, som framgår nedan,
inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas.

Budpremier
Under förutsättning att 100 procent kontant vederlag
väljs enligt Mix & Match-möjligheten, motsvarar
Grundalternativet en premie om:
 cirka 41,40 procent i förhållande till
stängningskursen om 78,50 kronor för Aspire
Globals aktie på Nasdaq First North den 17 januari
2022, vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;
 cirka 36,58 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 81,27 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet; och
 cirka 52,81 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 72,64 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
180 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet.
Under förutsättning att vederlag om 50 procent aktier
och 50 procent kontanter erhålls, motsvarar
Grundalternativet en premie om:

 cirka 15,96 procent i förhållande till
stängningskursen om 78,50 kronor för Aspire
Globals aktie på Nasdaq First North den 17 januari
2022, vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;
 cirka 12,00 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 81,27 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet; och
 cirka 25,31 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 72,64 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
180 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet.
Under förutsättning att 100 procent aktievederlag
erhålls enligt det Villkorade Alternativet och att
således inga framtida villkorade betalningar erläggs,
motsvarar det Villkorade Alternativet en negativ
premie om:
 cirka 9,49 procent i förhållande till stängningskursen
om 78,50 kronor för Aspire Globals aktie på Nasdaq
First North den 17 januari 2022, vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet;
 cirka 12,57 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 81,27 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet; och
 cirka 2,18 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga handelskursen om 72,64 kronor för
Aspire Globals aktie på Nasdaq First North under de
180 senaste handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet.

Fraktioner
Inga fraktioner av aktier i NeoGames kommer att
levereras till de aktieägare i Aspire Global som
accepterar Erbjudandet. För det fall en aktieägare i
Aspire Global överlåter ett sådant antal aktier i Aspire
Global i Erbjudandet att aktievederlaget i form av
Depåbevis som ska levereras för dessa inte uppgår till
ett jämnt antal hela nya aktier i NeoGames, kommer
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vederlag för dessa överskottsfraktioner av aktier att
betalas ut kontant.

Erbjudandets totala värde
Erbjudandet värderar per dagen för offentliggörandet
varje aktie i Aspire Global till 91,03 kronor och
Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 46 658
404 aktier i Aspire Global samt ytterligare 828 094
aktier i Aspire Global förutsatt att accelerering av
nuvarande utestående incitamentsprogram i Aspire
Global sker, uppgår till cirka 4 322 miljoner kronor,
baserat på stängningskursen för NeoGames aktie per
den 14 januari 2022.5

Finansiering av Erbjudandet
Den 17 januari 2022 ingick NeoGames, NeoGames
Connect S.à r.l. (“Låntagaren”) och NeoGames
Connect Limited ett interimistiskt facilitetsavtal (det
”Interimistiska Facilitetsavtalet”) med Blackstone
Private Credit Fund, GSO ESDF II (Luxembourg) Holdco
S.à r.l., GSO EDF II (Luxembourg), Levered Holdco II S.à
r.l., GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Holdco I S.à r.l.
och G QCM (Luxembourg) Holdco S.à r.l. (tillsammans,
de “Interimistiska Långivarna”) enligt vilket de
Interimistiska Långivarna kom överens om att
tillgängliggöra, på sedvanlig så kallad certain fundbasis, interimistiska faciliteter i samband med
Erbjudandet.
Enligt villkoren för det Interimistiska Facilitetsavtalet
har de Interimistiska Långivarna överenskommit att till
Låntagaren tillgängliggöra interimistiska faciliteter om
en bestämd period till ett belopp om motsvarande
187,7 miljoner euro (”Interim-Facilitet 1”) och 13,1
miljoner euro (”Interim-Facilitet 2”, och InterimFacilitet 1 och Interim-Facilitet 2 utgör tillsammans de
”Interimistiska Faciliteterna”). Varje lån som utnyttjas
under de Interimistiska Faciliteterna kommer att löpa
med en ränta om EURIBOR plus 6,25 procent per år.
Ursprunglig så kallad issue discount ska gälla på de lån
som utnyttjas under de Interimistiska Faciliteterna

55

enligt villkoren för det Interimistiska Facilitetsavtalet
och tillhörande dokumentation.
Medlen från utnyttjade lån under de Interimistiska
Faciliteterna ska användas för, bland annat,
finansieringsdelen av det sammanlagda vederlaget
som ska betalas av NeoGames enligt Erbjudandet,
refinansiera existerande skuld och/eller allmänna
företagsändamål.
Interim-Facilitet 1 ska vara tillgänglig att utnyttja,
under förutsättning av uppfyllandet av föregående
villkor som uppställs i det Interimistiska
Facilitetsavtalet, från datumet av det Interimistiska
Facilitetsavtalet till kl. 23.59 i London på den tidigare
av (a) det första datumet på vilket både initial
redovisning av likvid under Erbjudandet har inträffat
och ett initialt utnyttjande har inträffat under InterimFacilitet 1 (tillsammans utgörande
”Stängningsdagen”); (b) datumet på vilket
Erbjudandet (såsom förlängt eller reviderat från tid till
annan) oåterkalleligen förfaller eller avslutas, eller
permanent dras tillbaka av NeoGames; och (c) om
Stängningsdagen inte har inträffat på eller innan
sådant datum, datumet som infaller åtta månader
efter (och exklusive) 17 januari 2022, eller, i varje fall,
sådan senare tidpunkt och datum som
överenskommits av de Interimistiska Långivarna (som
agerar skäligt och i god tro). Interim-Facilitet 2 ska vara
tillgänglig att utnyttja från datumet för det initiala
utnyttjandet av Interim-Facilitet 1 fram till
återbetalningsdatumet för Interim-Facilitet 2.
Den slutliga förfallodagen för de Interimistiska
Faciliteterna är 90 dagar efter datumet på vilket det
första utnyttjandet av Interim-Facilitet 1 inträffar (vid
vilket datum de Interimistiska Faciliteterna skulle
behövas ersättas och refinansieras).
Det Interimistiska Facilitetsavtalet innehåller
sedvanliga utfästelser och garantier, bekräftande och
negativa kovenanter (innefattande kovenanter med
avseende på finansiell skuldsättning, avyttringar,
säkerhet, tillåten holdingbolagsverksamhet,
utdelningar och inlösen av aktier, förvärv och fusioner

Erbjudandets värde är baserat på stängningskursen för NeoGames aktie om 24,62 amerikanska dollar per aktie på Nasdaq Stock Exchange den 14

januari 2022 och en valutakurs från svenska kronor till amerikanska dollar om 0,111. Per dagen före dagen för publicering av denna
erbjudandehandling (d.v.s. den 25 april 2022), var stängningskursen för NeoGames aktie 11,93 amerikanska dollar per aktie på Nasdaq Stock
Exchange. Vänligen notera att priset på NeoGames aktie kan svänga i framtiden.
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och genomförande av Erbjudandet),
skadelöshetsförbindelser och uppsägningsgrunder,
vardera med lämpliga undantag och
väsentlighetströsklar. Dessutom har vardera av
NeoGames, Låntagaren och NeoGames Connect
Limited lämnat en sedvanlig garanti till förmån för de
Interimistiska Långivarna enligt villkoren för det
Interimistiska Facilitetsavtalet.
Som ett föregående villkor för det första utnyttjandet
av de Interimistiska Faciliteterna har de Interimistiska
Långivarna erhållit förmånen av säkerhet i form av
säkerhet i aktier i Låntagaren och NeoGames Connect
Limited, säkerhet i vissa bankkonton och säkerhet i
vissa väsentliga koncerninterna fordringar.
Oaktat ingåendet av det Interimistiska Facilitetsavtalet
kommer NeoGames att försöka förhandla och ingå ett
långvarigt finansieringsavtal innan Stängningsdagen
för att ersätta de Interimistiska Faciliteterna. I
förhållande till detta har NeoGames och Låntagaren
även ingått ett så kallat commitment letter med
Blackstone Alternative Credit Advisors LP (”BXC”) i
samband med Erbjudandet (”Commitment Letter”).
Enligt villkoren i Commitment Letter har BXC åtagit sig,
på en sedvanlig certain funds-basis, att i samband med
Erbjudandet tillgängliggöra de Seniora Faciliteteterna
(som definieras nedan). Bilagorna till Comittment
Letter innefattar (bland annat) en villkorsförteckning i
överenskommet format (”Villkorsförteckningen”) som
anger detaljerna för de förväntade villkoren av ett
seniort facilitetsavtal (det ”Seniora Facilitetsavtalet”)
enligt vilket de Seniora Faciliteterna ska göras
tillgängliga. Om ingen Interimistisk Facilitet har
finansierats innan sådan tidpunkt ska det
Interimistiska Facilitetsavtalet automatiskt avslutas det
datum på vilket det Seniora Facilitetsavtalet är signerat
och varje initialt föregående villkor därunder är
oåterkalleligen uppfyllt eller frånfallet, vilket framgår
av leveransen av ett vederbörligen signerat och
okvalificerat föregående villkorsbrev därunder.
Villkorsförteckningen stadgar att det Seniora
Facilitetsavtalet ska innefatta lånefaciliteter om ett
belopp motsvarande de Interimistiska Faciliteterna
(tillsammans utgörande de ”Seniora Faciliteterna”).
Varje lån som utnyttjas under de Seniora Faciliteterna
kommer att löpa med en ränta om EURIBOR plus 6,25
procent per år. Ursprunglig så kallad issue discount ska
gälla på de lån utnyttjas under de Seniora Faciliteterna

enligt villkoren för det Seniora Facilitetsavtalet och
tillhörande dokumentation.
Enligt Villkorsförteckningen ska villkoren för det
Seniora Facilitetsavtalet innehålla sedvanliga
utfästelser och garantier, bekräftande och negativa
kovenanter (innefattande kovenanter med avseende
på finansiell skuldsättning, avyttringar, säkerhet,
tillåten holdingbolagsverksamhet, utdelningar och
inlösen av aktier, förvärv och fusioner och
genomförande av Erbjudandet),
skadelöshetsförbindelser och uppsägningsgrunder,
vardera med lämpliga undantag och
väsentlighetströsklar.
Dessutom stadgar Villkorsförteckningen att NeoGames
och vissa av dess dotterbolag (förutom de dotterbolag
som är belägna i Tjeckien, Ukraina och varje annan
jurisdiktion överenskommet mellan NeoGames och
långivarna enligt det Seniora Facilitetsavtalet
(”Långivarna”) innan datumet för signering av det
Seniora Facilitetsavtalet) ska lämna vissa garantier till
förmån för Långivarna. Dessutom ska säkerhet till
förmån för Långivarna lämnas av sådana medlemmar
av NeoGames-koncernen i aktier (och andra
ägarintressen) ägda i vissa dotterbolag, vissa
koncerninterna fordringar, vissa väsentliga
bankkonton, vissa väsentliga immateriella rättigheter
och, i fråga om dotterbolag belägna i England och
Wales och USA (bland andra jurisdiktioner att komma
överens om), i stort sett alla sådana medlemmar i
NeoGames-koncernens tillgångar (föremål för
sedvanliga undantag).
Lånen som utnyttjas under de Interimistiska
Faciliteterna eller Seniora Faciliteterna är, i
förekommande fall, i euro men vederlaget som ska
betalas av NeoGames enligt Erbjudandet är i svenska
kronor. Således ingick NeoGames den 17 januari 2022
ett så kallat deal contingent FX forward med Deutsche
Bank AG (”DC-bank”) (”Valutasäkringstransaktionen”)
enligt vilket NeoGames kommer att erhålla det fulla
vederlaget i svenska kronor från DC-bank på eller före
datumet för den initiala redovisningen av likvid enligt
Erbjudandet, i utbyte mot ett likvärdigt belopp i euro
att beräknas med hänvisning till en förbestämd
valutakurs.
Erbjudandet är delvis finansierat av de Interimistiska
Faciliteterna som gjorts tillgängliga av de Interimistiska
Långivarna, eller om det Seniora Facilitetsavtalet är
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signerat och ingen Interimistisk Facilitet har
finansierats före sådan tidpunkt, av de Seniora
Faciliteterna som har gjorts tillgängliga av Långivarna.
Den återstående delen av kontantvederlaget enligt
Erbjudandet kommer att finansieras genom likvida
medel som finns tillgängliga enligt NeoGames
balansräkning vid tidpunkten för Erbjudandets
avslutande. Från och med detta datum har NeoGames
ådragit sig kostnader till ett belopp om cirka 1,6
miljoner amerikanska dollar i samband med
finansieringsavtalen med Blackstone. NeoGames har
inte ådragit sig kostnader i samband med
valutasäkringstransaktionen. Kostnaderna för
valutasäkringstransaktionen kommer att uppstå
endast vid slutförandet av Erbjudandet.
Erbjudandets fullföljande är villkorat av
skuldfinansieringen och valutasäkringen (vänligen se
det nionde fullföljandevillkoret angivet nedan).
Som en del av vederlaget i Erbjudandet kommer
NeoGames att emittera upp till totalt cirka 7,6 miljoner
nya aktier i NeoGames till aktieägarna i Aspire Global
som betalning av aktievederlaget i Erbjudandet, vilket
skulle innebära att aktieägarna i Aspire Global har ett
ägarintresse om cirka 22,21 procent av det utestående
kapitalet och rösterna i NeoGames, och på
motsvarande sätt har befintliga aktieägare i NeoGames
ett resterande ägarintresse om 77,796 procent av det
utestående kapitalet och rösterna i NeoGames, under
antagande om full accept av Erbjudandet.7
Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av
emissionen av nya aktier i NeoGames, eftersom
emissionen kommer att beslutas av NeoGames
styrelse enligt ett bemyndigande.

Acceptnivå i Erbjudandet
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av
att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att
NeoGames blir ägare till aktier motsvarande minst 90
procent av det totala antalet utestående aktier i Aspire
Global. NeoGames förbehåller sig rätten att frånfalla

detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre
acceptnivå. För ytterligare information, se avsnittet
”Villkor och anvisningar – Villkor för Erbjudandets
fullföljande”.

Rekommendation från den
oberoende budkommittén i Aspire
Global
Aspire Globals oberoende budkommitté - bestående
av de oberoende styrelseledamöterna Carl Klingberg
och Fredrik Burvall - har enhälligt rekommenderat
Aspire Globals aktieägare att acceptera Erbjudandet
och välja Grundalternativet med fullt kontant vederlag
enligt Mix & Match-möjligheten. Aspire Globals
oberoende budkommitté har även rekommenderat
aktieägarna i Aspire Global som föredrar att erhålla
aktier i NeoGames att välja att erhålla sådana aktier
enligt Grundalternativet snarare än det Villkorade
Alternativet. Aspire Globals oberoende budkommitté
har vidare bekräftat att den kommer att arbeta
engagerat för att det andra och tredje
fullföljandevillkoret som framgår nedan ska uppfyllas.
Rekommendationen stöds av en fairness opinion från
Öhrlings PrivewaterhouseCoopers AB, enligt vilken
Grundalternativet, som möjliggör fullt kontant
vederlag enligt Mix & Match-möjligheten, är skäligt för
Aspire Globals aktieägare ur ett finansiellt perspektiv
och inget av de andra vederlagsalternativen i
Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv vid
NeoGames nuvarande aktiekurs. Enligt denna fairness
opinion är det Villkorade Alternativet inte skäligt för
Aspire Globals aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Närstående parter
Barak Matalon och Aharon Aran är styrelseledamöter i
både NeoGames och Aspire Global och äger 5 109 948
respektive 1 277 486 aktier i NeoGames samt 12 048
000 respektive 3 000 000 aktier i Aspire Global. Oded
Gottfried är Chief Technical Officer i NeoGames och
äger 330 478 aktier i NeoGames samt 1 142 839 aktier

6

Baserat på 7,6 miljoner emitterade aktier i NeoGames till aktieägare i Aspire Global och 26 641 667 aktier i NeoGames (baserat på ett genomsnittligt
utspätt antal utestående stamaktier i NeoGames under NeoGames kvartal som avslutades den 30 september 2021).

7

Det bör noteras att vissa aktieägare i Aspire Global (inklusive de större aktieägarna Barak Matalon, Pinhas Zahavi, Elyahu Azur, Aharon Aran och Oded
Gottfried) också är aktieägare i NeoGames. Sådana aktieägare har betraktats som aktieägare i såväl Aspire Global som NeoGames avseende denna
beräkning.
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i Aspire Global. Barak Matalon, Aharon Aran och Oded
Gottfried har oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig
gentemot NeoGames att acceptera Erbjudandet (se
”Åtaganden från aktieägare i Aspire Global” nedan).
Med hänsyn till de nyssnämnda relationerna och
kontraktuella arrangemangen, och i enlighet med
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler
för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”),
har Barak Matalon och Aharon Aran inte deltagit och
kommer inte att delta i vare sig NeoGames eller Aspire
Globals hantering och utvärdering av Erbjudandet. På
motsvarande sätt har styrelsen i NeoGames etablerat
en oberoende styrelsekommitté för att hantera och
utvärdera Erbjudandet utan Barak Matalons och
Aharon Arans inblandning.
På grund av att Barak Matalon och Aharon Aran är
styrelseledamöter i Aspire Global kommer vidare de så
kallade Management Buyout-reglerna i avsnitt IV i
Takeover-reglerna att bli tillämpliga på Erbjudandet,
vilket innebär att Aspire Globals oberoende
budkommitté ska inhämta och publicera en värdering
eller fairness opinion avseende Erbjudandet från en
oberoende expert och att acceptperioden för
Erbjudandet ska vara minst fyra veckor lång.

NeoGames aktieägande i Aspire
Global
Varken NeoGames eller personer närstående till
NeoGames8 äger några aktier eller andra finansiella
instrument i Aspire Global som ger en finansiell
exponering mot Aspire Globals aktier vid tiden för
Erbjudandets offentliggörande, och inte heller har
NeoGames förvärvat eller åtagit sig att förvärva några
aktier i Aspire Global, eller några finansiella instrument
som ger en finansiell exponering mot Aspire Globals
aktier under den sexmånadersperiod som har föregått
Erbjudandets offentliggörande.
NeoGames kan komma att förvärva, eller ingå
arrangemang för att förvärva, aktier i Aspire Global
utanför Erbjudandet, och eventuella sådana
genomförda eller arrangerade förvärv kommer att
offentliggöras enligt tillämpliga regler.

8

Åtaganden från aktieägare i Aspire Global
Barak Matalon, Pinhas Zahavi, Elyahu Azur, Aharon Aran
och Oded Gottfried, vilka sammanlagt äger 31 240 839
aktier motsvarande 66,96 procent av samtliga aktier och
röster i Aspire Global, har oåterkalleligen och
ovillkorligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. För att
möjliggöra för alla andra aktieägare att erhålla fullt
kontant vederlag enligt Mix & Match-möjligheten, har
de oåterkalleligen åtagit sig att välja det Villkorade
Alternativet i Erbjudandet, vilket kommer fördelas pro
rata i förhållande till andra aktieägare som väljer att
erhålla mer än 50 procent aktievederlag i Erbjudandet.

Uttalande från
Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har, genom uttalande AMN
2022:02, beviljat NeoGames en förlängning av
perioden för upprättande och offentliggörande av en
erbjudandehandling från sex veckor efter Erbjudandets
offentliggörande till elva veckor efter detta datum.
Vidare har Aktiemarknadsnämnden, genom uttalande
AMN 2022:13, beviljat NeoGames en ytterligare
förlängning av denna period till fjorton veckor och en
dag efter sådant datum.

Godkännanden från myndigheter
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att
alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra
åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive
godkännanden från spel- och konkurrensmyndigheter,
erhålls, i varje enskilt fall på för NeoGames acceptabla
villkor. NeoGames nuvarande bedömning är att
Erbjudandet är avhängigt sådana regulatoriska
godkännanden från spelmyndigheter i Gibraltar och
konkurrensmyndigheter i Nordmakedonien. För
tillfället förutser NeoGames inga problem med att
erhålla sådana godkännanden innan acceptperioden
avslutas.

Begreppet ”personer närstående till NeoGames” ska ha den betydelse som följer av punkt I.3 i Takeover-reglerna.
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Due diligence
NeoGames har givits tillåtelse av Aspire Globals
oberoende budkommitté att genomföra en due
diligence-undersökning av bekräftande karaktär av Aspire
Global i samband med förberedelserna för Erbjudandet.
NeoGames har informerats av Aspire Global om att
ingen information som betraktas som insiderinformation
i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om
marknadsmissbruk har gjorts tillgänglig för NeoGames
i samband med due diligence-undersökningen.

Aktieoptioner som beviljats av Aspire
Global till deltagare i Aspire Globals
incitamentsprogram
Erbjudandet lämnas under förutsättning, och är
villkorat av, att samtliga nuvarande utestående
incitamentsprogram i form av optionsplaner i Aspire
Global, samt andra teckningsoptioner/optioner som
emitterats av Aspire Global, accelereras och att sådana
optioner konverteras till högst 828 094 aktier i Aspire
Global. Om optionerna, samt ytterligare
teckningsoptioner/optioner som emitterats av Aspire
Global, konverteras till fler aktier än det ovan nämnda
antalet aktier i Aspire Global, kommer vederlaget i
Erbjudandet, såvida inte Erbjudandet istället återkallas
på grundval av det tredje fullföljandevillkoret som
framgår ovan, att minskas så att det totala vederlaget
för samtliga aktier i Aspire Global i Erbjudandet inte
ändras.

Acceptperiod och tidplan
Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 27 april
2022 och avslutas den 25 maj 2022. Utfallet av
Erbjudandet förväntas offentliggöras genom
pressmeddelande den 30 maj 2022 och det förväntade
datumet för redovisning av likvid är 14 juni 2022.
NeoGames förbehåller sig rätten att ändra
acceptperioden, liksom datumet för redovisning av
likvid. Meddelande om eventuell sådan ändring
kommer att offentliggöras av NeoGames genom

pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och
regler. För det fall NeoGames efter acceptperiodens
utgång förklarar Erbjudandet ovillkorat och därefter
förlänger acceptperioden, kommer, som beskrivits
ovan, val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av
praktiska skäl inte att kunna tillgodoses vad gäller
accepter som mottagits efter att Erbjudandet har
förklarats ovillkorat. Aktieägare i Aspire Global som
accepterar Erbjudandet under en eventuell förlängning
efter att Erbjudandet har förklarats ovillkorat kommer
således att erhålla Grundalternativet i Erbjudandet,
bestående av 50 procent kontanter samt 50 procent
aktier i NeoGames i form av Depåbevis.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingåtts
mellan NeoGames och aktieägarna i Aspire Global till
följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i
enlighet med svensk materiell rätt. Eventuella tvister
avseende Erbjudandet, eller som uppstår i samband
därmed, ska avgöras exklusivt av svensk domstol
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens
uttalanden och avgöranden rörande tolkning och
tillämpning av Takeover-reglerna, och, i
förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning
och tillämpning av Näringslivets Börskommittés
tidigare gällande Regler om offentliga erbjudanden om
aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
I samband med Erbjudandet har NeoGames anlitat
Stifel som finansiell och skuldrådgivare, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare i
Sverige, Herzog Fox & Neeman som legal rådgivare i
Israel, Latham & Watkins, LLP som legal rådgivare i
USA, Allen & Overy SCS som legal rådgivare i
Luxemburg och Camilleri Preziosi Advocates som legal
rådgivare i Malta.
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Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Efter att ha noggrant undersökt den globala
spelmarknaden för att hitta en iGaming-leverantör av
högsta kvalitet, har NeoGames identifierat Aspire
Global som idealisk för ett samgående, vilket skulle
möjliggöra för NeoGames att genomföra sport- och
spelinitiativ för lotterikunder globalt och möjliggöra
inträde på de angränsande Total Addressable Markets
(TAM:s) för sportbetting online och onlinespel.
NeoGames anser att ett samgående med Aspire Global
och ett tillskott av dess egenutvecklade teknologi,
inklusive en skalbar lösning avseende Player Account
Management (PAM) som tillhandahåller
helhetslösningar för kundens onlineverksamhet från
reglering och regelefterlevnad till
betalningsförmedling, riskhantering,
kundrelationshantering, support och optimering av
spelarvärde kombinerat med dess spelinnehåll och
sportbettingplattform, ger starka strategiska och
operativa skäl för ett samgående. Vidare driver Aspire
Global en ren B2B-modell, med hänsyn till dess nyligen
genomförda avyttring av B2C-verksamheten. Aspire
Globals B2B-verksamhet har, enligt Aspire Global, en
bakgrund av intäktstillväxt och operativ lönsamhet
som ger starka finansiella skäl för ett samgående.
NeoGames tror att sammanslagningen av prisbelönta
produkt- och tjänsteutbud inom iLottery, sportbetting
online och iGaming kommer att ge NeoGames, som en
global multiproduktledare, en unik position för att
ytterligare kapitalisera på branschtillväxt, öka intäkter
från befintliga kunder och erbjuda ett
värdeerbjudande som skulle tilltala en bredare krets av
kunder globalt.
Det faktum att båda bolagen delar ett gemensamt
ursprung och en gemensam teknologigrund kommer,
tror vi, att möjliggöra för oss att dra nytta av
intäktssynergier på ett effektivt sätt. Dessa delade
rötter innebär också att båda bolagen delar viktiga
kulturella och förvaltningsmässiga värderingar som
också kommer att förenkla övergångsperioden.
NeoGames tror att det föreslagna samgåendet mellan
NeoGames och Aspire Global kan resultera i följande
fördelar för den sammanslagna verksamheten:

Förbättringar av teknologi- och
produktutbud som höjer go-tomarket-strategin
Eftersom lotterier runt om i världen eftersträvar
omfattande nyckelfärdiga lösningar som inkluderar
produkter och tjänster inom iLottery, sportbetting
online och iGaming, tror NeoGames att förmågan att
tillhandahålla en komplett helhetslösning blir allt
viktigare för lotterier världen över att beakta när de
väljer plattforms- och innehållsleverantörer.
Sammanslagningen av iLottery, sportbetting online och
iGaming skulle skapa ett omfattande produktutbud
som skulle göra det möjligt för NeoGames att
konkurrera och vinna kontrakt på marknader där
lotterier bedriver sportbetting online och iGaming,
vilket erbjuder ytterligare intäktsmöjligheter.
Dessutom skulle samgåendet förbättra NeoGames
förmåga att adressera samtliga aspekter av sina
kunders behov internt, vilket minskar behovet av
tredjepartslösningar.

Ger strategiska möjligheter att
accelerera och diversifiera tillväxt
NeoGames positionering i USA som en ledande
iLottery-plattformsleverantören, med
teknologiplattformar som är installerade och i drift i
över ett dussin amerikanska delstater inom lotterier
och spel, kan underlätta och accelerera Aspire Globals
inträde på den växande amerikanska marknaden
ytterligare. Vidare skulle Aspire Globals sportbetting
online samt driftskapacitet inom iGaming med
erfarenhet av att bedriva verksamhet utanför USA
kunna hjälpa NeoGames att etablera en närvaro inom
sportbetting- och iGaming-vertikalerna i
högtillväxtregioner, såsom Latinamerika och Afrika.

Diversifierade intäktsströmmar och
förbättrad tillväxtprofil
Aspire Globals kompletterande sportbetting onlineoch iGaming-utbud diversifierar NeoGames
intäktsströmmar, både geografiskt och
produktmässigt. NeoGames skulle kunna genomföra
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sport- och spelinitiativ globalt för lotterikunder och
inträda på de angränsande totala adresserbara
marknaderna för sportbetting online och onlinespel.
Tillsammans är NeoGames och Aspire Global
verksamma på tre kontinenter. Genom att kombinera
kraften i global räckvidd med ett omfattande
produktutbud, som medför effektiv produktutveckling
och snabbare nya marknadslanseringar, tror
NeoGames att meningsfulla intäktssynergier kan
realiseras på lång sikt. NeoGames tror att det
sammanslagna produkterbjudandet kommer att
positionera det Sammanslagna Bolaget bättre för att
vinna kontrakt på marknader som tidigare var
otillgängliga eller kräver en mycket konkurrenskraftig
position.
Dessutom kan en minskning av tredjepartskostnader
och -avgifter, eliminering av dubbla statliga
företagskostnader och samordning av aktiviteter inom
forskning och utveckling och allmänna och
administrativa kostnader eventuellt skapa
kostnadssynergier.

Engagemang i fortsatt lönsam tillväxt
Både NeoGames och Aspire Global har varit
verksamma som separata enheter med hög tillväxt och
hög lönsamhet i många år. Sammanslagningen av
företagen, och minskat beroende av att
tredjepartsleverantörer förbättrar sina marginaler som
resultat, samt ökad total adresserbar marknad och
tillväxtprofil, förväntas leda till ytterligare möjligheter
att accelerera tillväxten och ytterligare utöka redan
starka marginaler.

Ökad expertis hos ledningen
Det Sammanslagna Bolaget kommer att ledas och
stödjas av de marknadsledande förmågorna hos en
erfaren, gemensam ledningsgrupp. NeoGames och
Aspire Globals ledningsgrupper, som har arbetat
framgångsrikt tillsammans förut, passar bra ihop
kulturellt eftersom båda fokuserar på innovation och
ett kundcentrerat sätt att närma sig sina respektive
marknader och produkter.
NeoGames ser fram emot att arbeta med Aspire
Globals mycket erfarna team. Kvaliteten på teamet i

hela organisationen var en av de drivande faktorerna
för Erbjudandet och därför ser NeoGames dem som en
nyckel till det Sammanslagna Bolagets framtida
framgång och har för avsikt att investera i deras
fortsatta tillväxt. Aspire Globals organisationsstruktur
har tillhandahållit en robust plattform för tillväxt och
NeoGames avser därför att skapa en ny iGamingdivision som kommer att omge hela Aspire Globals
befintliga verksamhet för att stödja och driva fortsatt
tillväxt för iGaming- och sportbetting-vertikalerna,
medan de drar nytta av övergripande synergier.
Det Sammanslagna Bolaget förväntas ledas av Moti
Malul, som kommer att fortsätta som VD, och Raviv
Adler som CFO för NeoGames. Tsachi Maimon, VD för
Aspire Global, förväntas ansluta till NeoGames som
President och leda den nystartade onlinespeldivisionen. Den nuvarande styrelsen för NeoGames
kommer att sitta kvar och ansvara för styrning av den
sammanslagna enheten.
NeoGames förväntar sig att se tillväxt av medarbetare
över tid och förväntar sig inte betydande uppsägning
av personal. NeoGames planerar att upprätthålla
separata affärsverksamhetslinjer för produkter på ett
liknande sätt som det är organiserat för närvarande.
Som angivits ovan är NeoGames avsikt att realisera
integreringsfördelar med samgåendet. Integreringen
mellan Aspire Global och NeoGames kommer således
sannolikt att innebära vissa förändringar i
organisationen, drift och anställda i den
sammanslagna koncernen. De specifika initiativ som
kommer att genomföras kommer att beslutas efter
fullföljandet av Erbjudandet i enlighet med en
detaljerad granskning av de sammanslagna
verksamheterna. Före fullföljandet av en sådan
granskning är det för tidigt att säga vilka specifika
initiativ som kommer att vidtas och vilka finansiella
och andra konsekvenser som dessa initiativ skulle
kunna förväntas få för NeoGames och Aspire Global.
Med undantag för vad som framgår ovan finns det för
närvarande inga beslut fattade om några förändringar
avseende NeoGames eller Aspire Globals anställda,
ledning eller nuvarande organisation och Aspire
Globals verksamhet, innefattande anställningsvillkor
och de platser där bolaget bedriver sin verksamhet.
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För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som har upprättats av styrelsen
för NeoGames i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Aspire Global på sidorna 46–114 i
erbjudandehandlingen har, i enlighet med uttalandet på sida 115, granskats av Aspire Globals styrelse. Styrelsen för
NeoGames garanterar inte att informationen häri avseende Aspire Global är korrekt eller fullständig och tar inget
ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Förutom vad gäller information som har offentliggjorts
av Aspire Global försäkrar styrelsen för NeoGames (i) att, såvitt styrelsen känner till, informationen i
erbjudandehandlingen avseende NeoGames motsvarar de verkliga omständigheterna, och (ii) att styrelsen har
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att, såvitt styrelsen känner till, informationen i
erbjudandehandlingen avseende NeoGames och det Sammanslagna Bolaget återspeglar de verkliga
omständigheterna och att ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka erbjudandehandlingens innehåll har
utelämnats.
26 april 2022
NeoGames S.A.
Styrelsen

18 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

Villkor och anvisningar
Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna i NeoGames ger rätt till
utdelning i enlighet med bolagsordningen och från och
med den avstämningsdag för utdelning som infaller
efter det att de nyemitterade aktierna registrerats hos
Luxembourg Business Registers och Euroclear Sweden
AB (”Euroclear”). Betalning av utdelning ombesörjs av
Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade
aktieinnehav, i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Rätt till utdelning begränsas till aktieägare som
på den av bolagsstämman faststäIIda
avstämningsdagen är registrerade som ägare i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandets fullföljande är villkorat av:
1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att
NeoGames blir ägare till aktier som representerar
minst 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Aspire Global (både före utspädning och
efter full utspädning);
2. att Aspire Globals bolagsordning, före utgången av
acceptperioden i Erbjudandet, ändras för att
möjliggöra för NeoGames, efter att ha blivit ägare
till minst 90 procent av det totala antalet
utestående aktier i Aspire Global med rösträtt
(både före utspädning och efter full utspädning)
att förvärva aktierna i Aspire Global som inte har
överlåtits i Erbjudandet, mot ett vederlag som inte
är högre än och, efter NeoGames gottfinnande, i
samma form som det vederlag som betalats per
aktie i Aspire Global i Erbjudandet eller i en form
med motsvarande värde bestående av enbart
kontanter eller en kombination av kontanter och
icke-kontantvederlag;
3. att Aspire Global, före utgången av acceptperioden
i Erbjudandet, beslutar att accelerera de
nuvarande incitamentsprogrammen i Aspire Global
och att samtliga utestående optioner under dessa,
samt andra teckningsoptioner/optioner
emitterade av Aspire Global, konverteras till nya
aktier i Aspire Global, med tillskapandet av högst
828 094 nya aktier i Aspire Global som följd;

4. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet
av förvärvet av Aspire Global och att Aspire Global
bibehåller sina nuvarande tillstånd och
godkännanden, samtliga erforderliga regulatoriska,
statliga eller liknande godkännanden, tillstånd,
beslut och andra åtgärder från myndigheter eller
liknande, inklusive från spel- och
konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje enskilt fall
på för NeoGames acceptabla villkor;
5. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Aspire
Global helt eller delvis blir eller rimligen kan väntas
bli omöjligt eller väsentligen försvårat till följd av
lagstiftning eller annan reglering,
domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller
motsvarande omständighet;
6. att inga omständigheter har inträffat som
väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan
förväntas väsentligt negativt påverka, Aspire
Globals finansiella ställning eller verksamhet,
inklusive Aspire Globals tillstånd och
godkännanden, omsättning, resultat, likviditet,
soliditet, eget kapital eller tillgångar;
7. att ingen information som offentliggjorts av Aspire
Global, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för
NeoGames eller dess rådgivare av Aspire Global, är
felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att
Aspire Global har offentliggjort all information som
ska ha offentliggjorts;
8. att Aspire Globals verksamhet bedrivs på
sedvanligt sätt och i enlighet med tidigare praxis;
9. att utbetalningen av medel enligt
skuldfinansieringen av Erbjudandet görs i enlighet
med avtalet med Blackstone Alternative Credit
Advisors LP och att valutasäkring tillhandahålls i
enlighet med valutasäkringsarrangemanget med
Deutsche Bank AG (se avsnittet ”Finansiering av
Erbjudandet” ovan); och
10. att Aspire Global inte vidtar någon åtgärd som är
ägnad att försämra förutsättningarna för
Erbjudandets lämnande eller genomförande.
NeoGames förbehåller sig rätten att återkalla
Erbjudandet för det fall det står klart att något av
ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan
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uppfyllas. Såvitt avser villkor 2–10 ovan får emellertid
ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske
under förutsättning av att den bristande uppfyllelsen
av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för
NeoGames förvärv av Aspire Global eller om det
annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.
NeoGames förbehåller sig rätten att, helt eller delvis,
frånfalla ett, flera eller samtliga av villkoren ovan,
inklusive, såvitt avser villkor 1 ovan, att fullfölja
Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Accept
Direktregistrerat innehav
Aktieägare i Aspire Global vars aktier är
direktregistrerade hos Euroclear och som önskar
acceptera Erbjudandet ska, under perioden från och
med den 27 april 2022 till och med den 25 maj 2022
klockan 15.00 CEST, underteckna och lämna in korrekt
ifylld acceptsedel till Mangold Fondkommission AB
(”Mangold”) till den adress som är förtryckt på
acceptsedeln.
Acceptsedeln måste lämnas in eller sändas med e-post
eller post i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid
före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold
tillhanda senast klockan 15.00 CEST den 25 maj 2022.
Acceptsedel kan även lämnas till bankkontor eller
andra värdepappersinstitut i Sverige för
vidarebefordran till Mangold, förutsatt att det sker i
god tid för att kunna vara Mangold tillhanda senast
den sista dagen av acceptperioden för Erbjudandet.
Om acceptsedeln avser en annan person än den som
signerar, t.ex. en minderårig, måste blanketten
”Förmyndare och fullmaktshavare” fyllas i och lämnas
in tillsammans med den ursprungliga acceptsedeln.
VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Aspire Global per
den 1 april 2022 framgår av den förtryckta
acceptsedeln som sänts ut tillsammans med
erbjudandehandlingen till direktregistrerade
aktieägare i Aspire Global. Aktieägare bör själva
kontrollera att de förtryckta uppgifterna på
acceptsedeln är korrekta.
Observera att felaktiga eller ofullständiga acceptsedlar
kommer att lämnas utan avseende.

Aktieägare i Aspire Global som accepterar Erbjudandet
samtycker till att Mangold överför aktierna till
NeoGames i enlighet med villkoren för Erbjudandet.
Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i Aspire Global vars aktier är
förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller
annan förvaltare, erhåller varken
erbjudandehandlingen eller förtryckt acceptsedel.
Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare
för att erhålla en kopia av erbjudandehandlingen.
Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från
förvaltaren.

Pantsatt innehav
Är aktier i Aspire Global pantsatta i Euroclear-systemet
måste såväl aktieägaren som panthavaren
underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten
upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten avseende
berörda aktier i Aspire Global måste således vara
avregistrerad i Euroclear-systemet när aktierna ska
levereras till NeoGames.

Erbjudandehandling och acceptsedel
Denna erbjudandehandling, anmälningssedlar som
inte är förtryckta och blanketten ”Förmyndare och
fullmaktshavare” kan erhållas från Mangold genom att
ringa +46 (0) 8 5030 5048.
Erbjudandehandlingen, acceptsedel och blanketten
“Förmyndare och fullmaktshavare” kommer även vara
tillgängliga på Mangolds hemsida (www.mangold.se)
och på NeoGames hemsida (ir.neogames.com/offerpage).

Acceptfrist och rätt till förlängning av
Erbjudandet
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den
27 april 2022 till och med den 25 maj 2022.
NeoGames förbehåller sig rätten att förlänga
acceptfristen, liksom tidpunkten för redovisning av
likvid. Meddelande om sådan ändring kommer att
offentliggöras av NeoGames genom pressmeddelande
i enlighet med tillämpliga lagar och regler. För det fall
NeoGames efter acceptperiodens utgång förklarar
Erbjudandet ovillkorat och därefter förlänger
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acceptperioden kommer, som beskrivits ovan, val
gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av praktiska
skäl inte att kunna tillgodoses vad gäller accepter som
mottagits efter att Erbjudandet har förklarats
ovillkorat. Aktieägare i Aspire Global som accepterar
Erbjudandet under en eventuell förlängning efter att
Erbjudandet har förklarats ovillkorat kommer således
att erhålla Grundalternativet i Erbjudandet, bestående
av 50 procent kontanter samt 50 procent aktier i
NeoGames i form av Depåbevis.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i Aspire Global har rätt att återkalla
lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen
ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha
varit Mangold (på adressen Engelbrektsplan 2, 114 34
Stockholm, Sverige) tillhanda innan NeoGames har
offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har
uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker
under acceptperioden, senast klockan 15.00 CEST på
acceptperiodens sista dag. Kvarstår villkor för
Erbjudandet som NeoGames har förbehållit sig rätten
att frånfalla under en förlängning av Erbjudandet, ska
rätten att återkalla avgiven accept gälla på
motsvarande sätt även under sådan förlängning av
Erbjudandet. Aktieägare i Aspire Global vars aktier är
förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven
accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med
instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse av accepter och
överföring av aktier i Aspire Global
till spärrade VP-konton
Efter det att Mangold har mottagit och registrerat
korrekt ifylld acceptsedel kommer aktierna i Aspire
Global att överföras till ett för varje aktieägare
nyöppnat apportkonto. I samband därmed skickar
Euroclear en avi (”VP-avi”) som visar antalet aktier i
Aspire Global som utbokats från det ursprungliga VPkontot, samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i
Aspire Global som inbokats på det nyöppnade
apportkontot.

Erbjudandet uppfyllts eller NeoGames eljest beslutat
att fullfölja Erbjudandet. Under antagande att sådant
offentliggörande sker senast den 30 maj 2022,
beräknas redovisning av likvid kunna ske den 14 juni
2022. I samband med redovisningen av vederlag bokas
aktierna i Aspire Global ut från apportkontot som
därmed avslutas. Ingen VP-avi som visar utbokning
från apportkontot kommer att skickas ut.
Utbetalning av vederlag för nyemitterade aktier i
NeoGames i form av Depåbevis kommer att ske genom
införande av aktierna till det VP-konto som anges i
acceptsedeln och som erhålls från Euroclear.
Likvidbeloppet kommer att betalas till det
avkastningskonto som är kopplat till aktieägarens VPkonto, där aktierna i Aspire Global var registrerade.
Aktieägare som inte har ett avkastningskonto kopplat
till sitt VP-konto kommer att kontaktas av Mangold
och kommer att behöva uppge ytterligare information
för att erhålla likvidbeloppet.
NeoGames har förbehållit sig rätten att förlänga
acceptperioden och att senarelägga tidpunkten för
utbetalning av vederlaget. Meddelande om sådan
eventuell förlängning eller senareläggning kommer att
offentliggöras av NeoGames genom pressmeddelande.
Vid eventuell förlängning av acceptperioden kommer
utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan
har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning
av vederlag genom respektive förvaltare.

Fraktioner
Inga fraktioner av aktier i NeoGames kommer att
levereras till de aktieägare i Aspire Global som
accepterar Erbjudandet. För det fall en aktieägare i
Aspire Global överlåter ett sådant antal aktier i Aspire
Global i Erbjudandet att aktievederlaget i form av
Depåbevis som ska levereras för dessa inte uppgår till
ett jämnt antal hela nya aktier i NeoGames, kommer
vederlag för dessa överskottsfraktioner av aktier att
betalas ut kontant.

Utbetalning av vederlag

Handel med aktier i NeoGames och
Depåbevisen

Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas så
snart som NeoGames offentliggjort att villkoren för

NeoGames aktier är upptagna till handel i USA på
Nasdaq Stock Exchange, Global Market tier, under
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ticker-symbolen ”NGMS” och ISIN-kod LU2263803020.
De aktier som emitteras som vederlag i Erbjudandet
kommer också att vara föremål för ansökan om
upptagande och introduktion till handel på Nasdaq
Stock Exchange, Global Market tier, och Bolaget
beräknar första dagen för handel till på eller omkring
den 14 juni 2022. De nya aktierna kommer dock att
förvaras av Mangold fram till dess att de överförs till
aktieägare i Aspire Global som accepterar Erbjudandet,
genom konvertering av Depåbevis i enlighet med
villkoren för Depåbevisen. Följaktligen kommer
aktieägare i Aspire som accepterar Erbjudandet inte
kunna avyttra mottagna aktier som representeras av
Depåbevisen, innan konvertering har genomförts.
Depåbevisen, som representerar de aktier som
emitterats som vederlag i Erbjudandet, kommer inte
att vara föremål för ansökan om upptagande och
introduktion till handel på någon handelsplats.

Avveckling av Depåbevisprogrammet
Depåbevisprogrammet är en tillfällig lösning som
förväntas avvecklas tolv månader efter utfärdandet av
Depåbevisen. Vid tiden för avveckling kommer
samtliga Depåbevisägare, som ännu inte har
omvandlat sina Depåbevis till stamaktier och
registrerats som direkta aktieägare i
avstämningsregistret (i eget namn eller genom
förvaltare), att automatiskt få sina Depåbevis inlösta
genom Mangolds försorg, varigenom aktierna som
Depåbevisen representerar kommer att säljas på
marknaden och de genomsnittliga
nettoförsäljningsintäkterna kommer att betalas pro
rata till sådana tidigare Depåbevisägare.

Tvångsinlösen och avnotering
Förutsatt att det andra fullföljandevillkoret som räknas
upp ovan uppfylls och om NeoGames, i samband med
Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som
motsvarar minst 90 procent av det totala antalet aktier
i Aspire Global, avser NeoGames att påkalla ett förvärv
av resterande aktier i enlighet med Aspire Globals
ändrade bolagsordning. I samband därmed avser
NeoGames att verka för att aktierna i Aspire Global
avnoteras från Nasdaq First North.

Viktig information angående NID och
LEI vid accept
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från
och med den 3 januari 2018 ha en global
identifieringskod för att kunna genomföra en
värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att
juridiska personer behöver ansöka om registrering av
en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer
behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID
eller National Client Identifier) för att kunna acceptera
Erbjudandet. Observera att det är aktieägarnas
juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NIDnummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan
vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i
fråga om LEI-kod eller NID-nummer (i tillämpliga fall)
inte tillhandahålls.
Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan
vända sig till någon av de leverantörer som finns på
marknaden. Via denna länk hittas godkända
institutioner för det globala LEI-systemet:
www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-leiissuing-organizations.
För fysiska personer som enbart har svenskt
medborgarskap består NID-numret av beteckningen
”SE” följt av personens personnummer. Om personen i
fråga har något annat än svenskt medborgarskap, eller
flera olika medborgarskap, kan NID-numret vara någon
annan typ av nummer. Ansök om registrering av en
LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NIDnummer (fysiska personer) i god tid då denna
information behöver anges i acceptsedeln vid accept.

Information om behandling av
personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Mangold, till exempel
kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt
registreras i samband med förberedelse eller
administration av Erbjudandet, behandlas av Mangold,
som är personuppgiftsansvarig, för administration och
fullgörelse av Erbjudandet.
Behandling av personuppgifter sker också för att
Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt
lag.
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Personuppgifter kan för angivna ändamål, med
beaktande av reglerna om banksekretess, ibland
komma att lämnas ut till andra bolag inom Mangoldkoncernen eller till företag som Mangold samarbetar
med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s
godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är
Mangold också skyldigt enligt lag att lämna ut
uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och
Skatteverket. Lagen (2004:297) om bank och
finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden,
sekretessbestämmelser enligt vilka alla anställda hos
Mangold är bundna av tystnadsplikt avseende
Mangolds kunder och andra parter till vilka tjänster
tillhandahålls. Tystnadsplikten gäller även mellan och
inom de olika bolagen i Mangold-koncernen.
Information om vilka personuppgifter som behandlas
av Mangold, radering av personuppgifter, begränsning
av behandling av personuppgifter, dataportabilitet,
eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos
Mangolds dataskyddsombud. Det är även möjligt att
kontakta dataskyddsombudet för att få ytterligare
information om Mangolds behandling av
personuppgifter. I de fall deltagaren vill lämna
klagomål avseende Mangolds behandling av
personuppgifter har denne rätt att vända sig till
Integritetsskyddsmyndigheten i egenskap av
tillsynsmyndighet.
Personuppgifter ska raderas om de inte längre är
nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller
på annat sätt behandlats, förutsatt att Mangold inte är
rättsligt förpliktigad att bevara personuppgifterna.

Normal lagringstid för personuppgifter är 10 år.
Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post:
kundtjanst@mangold.se.

Övrig information
Mangold utför vissa administrativa tjänster avseende
Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som
accepterar Erbjudandet (“Deltagaren”) betraktas som
kund hos Mangold. En Deltagare kommer att betraktas
som kund endast om Mangold har lämnat råd till
Deltagaren eller annars personligen har kontaktat
Deltagaren angående Erbjudandet, eller om
Deltagaren har accepterat Erbjudandet via Mangolds
kontor, internetbank eller telefonbank.
Om Deltagaren inte betraktas som kund, är inte
reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes
accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad
kundkategorisering eller så kallad passandebedömning
kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren
ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker
som är förenade med Erbjudandet.

Frågor om Erbjudandet
I händelse av frågor avseende Erbjudandet, vänligen
kontakta Mangold på följande telefonnummer: +46 (0)
8 5886 9480. Information finns också tillgänglig på
Mangolds webbplats (www.mangold.se) och på
NeoGames webbplats (www.neogames.com).
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Allmänna villkor för svenska depåbevis
Följande är en beskrivning av de allmänna villkoren för de svenska depåbevisen (”Depåbevisen”), vilka
representerar aktier i NeoGames som är deponerade hos Mangold Fondkommission AB per dagen för denna
erbjudandehandling. De allmänna villkoren, i dess uppdaterade lydelse, finns tillgängliga på NeoGames webbplats,
ir.neogames.com/offer-page, och på Mangolds webbplats, www.mangold.com.
NeoGames S.A. (härefter benämnt ”Bolaget”) har gett Mangold Fondkommission AB (härefter benämnt
”Mangold”) i uppdrag att förvara aktier (härefter benämnda ”Aktierna”) i Bolaget på ett depåkonto till förmån för
depåbevisägare och att utfärda ett (1) depåbevis (härefter benämnda ”Depåbevisen”) för varje deponerad Aktie i
enlighet med dessa allmänna villkor. Depåbevisen kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB (härefter
benämnt ”Euroclear”).
1.

Deponering av Aktier och registrering m.m.

1.1

Aktierna deponeras till förmån för depåbevisägarna, definierat nedan, på ett depåkonto hos en bank utsedd
av Mangold (”Underdepåbanken”). Underdepåbanken är den registrerade ägaren av Aktierna i dess förvar,
vilket framgår av att Underdepåbankens namn förs in i Bolagets aktiebok. Dessa allmänna villkor ska gälla
för deponeringen av Aktierna och utfärdandet av Depåbevisen. ”Depåbevisägare” syftar, enligt den mening
som avses i dessa allmänna villkor, till en ägare av Depåbevis eller hans/hennes förvaltare.

1.2

För varje deponerad Aktie ska Mangold utfärda ett (1) Depåbevis. Mangold kommer inte att godta
deponering av fraktioner av Aktier eller av några andra fraktioner av rättigheter.

1.3

Mangold och Underdepåbanken kan vägra att godta Aktier för deponering enligt dessa allmänna villkor
närhelst det meddelats att Bolaget har begränsat överföringen av sådana Aktier för att följa eventuella
ägande- eller överlåtelsebegränsningar enligt svensk, luxemburgsk eller annan tillämplig lag.

1.4

Depåbevisen ska registreras i ett svenskt avstämningsregister som förs av Euroclear (härefter benämnt
”Avstämningsregistret”) i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument. Fysiska värdepapper eller andra certifikat som representerar Depåbevis kommer
således inte att utfärdas.

2.

Deponering och uttag av Aktier

2.1

Vid betalning av samtliga skatter, avgifter och kostnader som ska betalas i samband med deponering av
Aktier, kan Aktier, efter beslut av Bolaget, deponeras enligt dessa allmänna villkor genom leverans till
Mangold eller Underdepåbanken, tillsammans med vederbörliga instruktioner till Mangold om
aktieägarens namn, adress och aktieägarens eller förvaltarens VP-konto i Avstämningsregistret (”VPkonto”) på vilket Depåbevisen ska registreras samt eventuell annan information och dokumentation som
krävs enligt svensk, luxemburgsk eller annan tillämplig lag.

2.2

Eventuell tillämplig stämpelskatt att betalas i Luxemburg kommer att betalas i euro på värdet av de
Aktier som är deponerade vid den aktuella tidpunkten. ”Euro” syftar till den vid var tid lagliga valutan i
Luxemburg.

2.3

Vid betalning av samtliga skatter, avgifter och kostnader som ska betalas i samband med uttag av Aktier,
kan Aktier, efter beslut av Bolaget, tas ut från förvaringen endast om sådant uttag inte är förbjudet enligt
svensk, luxemburgsk eller annan tillämplig lag, genom ett beslut av en statlig myndighet eller enligt
Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

2.4

Efter fullföljandet av Bolagets offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc, avses
Depåbevisen konverteras till Aktier, och Aktierna kommer att tas ut från förvaringen. Aktier som tas ut
från förvaringen kommer att levereras till ett depåkonto angivet av Depåbevisägaren eller enligt
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överenskommelse mellan Depåbevisägaren och Mangold, förutsatt att de motsvarande Depåbevisen har
överlämnats till och makulerats av Mangold i Avstämningsregistret. Eventuell tillämplig stämpelskatt att
betalas i Luxemburg kommer att betalas i euro på värdet av Aktierna som tas ut vid den aktuella
tidpunkten.
2.5

Deponering och uttag av Aktier enligt detta avsnitt 2 får endast göras via Mangold i Sverige.

2.6

Deponering och uttag av Aktier enligt detta avsnitt 2 är inte tillåtet under en period om tio (10) dagar
från Avstämningsdagen för en bolagsstämma fram till dagen för bolagsstämma.

2.7

Mangold är berättigat till ersättning från en Depåbevisägare för samtliga avgifter och kostnader i
samband med deponering och uttag enligt detta avsnitt 2, i enlighet med den prislista som från tid till
annan tillämpas av Mangold.

2.8

En Depåbevisägare som vill konvertera sina Depåbevis till Aktier behöver följa instruktionerna från hans
eller hennes förvaltare i form av en mäklare eller finansinstitut. För att kunna motta Aktierna efter
konverteringen av Depåbevisen behöver Depåbevisägaren ha ett förvaltarregistrerat depåkonto, ett
investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring (banker, aktiemäklare och online-mäklare erbjuder dessa
typer av konton) som kan förvara Aktierna. Om Depåbevisägaren inte har sådant/sådana konto(n),
behöver han eller hon öppna ett för att kunna motta Aktierna efter konvertering av Depåbevisen.

2.9

I syfte att inneha Depåbevisen före konvertering av Depåbevisen till Aktier behöver Depåbevisägaren ha
ett förvaltarregistrerat depåkonto (banker, aktiemäklare och online-mäklare erbjuder dessa typer av
konton) eller ett VP-konto som kan förvara Depåbevisen före konvertering till Aktier.

2.10

VP-konton kan skapas med auktoriserade VPC-registratorer som kan vara svenska banker, auktoriserade
värdepappersmäklare i Sverige och svenska filialer till kreditinstitutioner etablerade inom EES. Skapande
av ett VP-konto kräver verifiering av identitet till VPC-registratorn i enlighet med penningtvättlagstiftning.
Icke-svenska investerare kan dock använda VP-konton som har registrerats i en förvaltares namn som har
auktoriserats av Finansinspektionen.

2.11

Om en Depåbevisägare inte har ett förvaltarregistrerat depåkonto, ett investeringssparkonto eller en
kapitalförsäkring, och ett VP-konto (vanligt eller förvaltarkonto), kan inte Depåbevisägaren konvertera
sina Depåbevis till Aktier och riskerar att äga Depåbevis som Depåbevisägaren inte kan handla med på
någon börs eller annan handelsplats. Detta gäller för direktregistrerade aktieägare som inte har öppnat
ett konto av de ovannämnda kontotyperna och överfört Depåbevisen till sådant konto.

2.12

Konverteringar kommer att återbetalas av Bolaget under en period om 30 kalenderdagar efter
leveransen av Depåbevisen till den relevanta aktieägaren i Aspire Global plc. Därefter kommer en
konverteringsavgift om 2 500 svenska kronor att tas ut för varje konvertering.

2.13

I samband med avvecklingen av Depåbevisprogrammet kommer aktieägare i Aspire Global plc, som vid
tidpunkten för avvecklingen fortfarande inte har konverterat sina Depåbevis till Aktier i Bolaget, vara
föremål för tvångskonvertering genom vilken deras Depåbevis kommer att konverteras till Aktier i
Bolaget. Det kommer inte utgå någon konverteringsavgift för enskilda aktieägare i Aspire Global plc som
har mottagit Depåbevis som vederlag i Bolagets offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire
Global plc, och som vid tidpunkten för avvecklingen fortfarande inte har konverterat sina Depåbevis till
Aktier i Bolaget. Bolaget kommer bära kostnaden för konverteringen i tvångskonverteringen i samband
med avvecklingen av Depåbevisprogrammet.

3.

Överlåtelse och pantsättning m.m.

3.1

Deponerade Aktier får endast överlåtas eller pantsättas genom en överlåtelse eller pantsättning av
Depåbevis. Beträffande överlåtelse och pantsättning av Depåbevis gäller bestämmelserna i 6 kap. lagen
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
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4.

Avstämningsdag

4.1

Mangold ska, i samråd med Bolaget, besluta om den dag (”Avstämningsdag”) som ska tillämpas av
Mangold för fastställande av vilka Depåbevisägare som är berättigade till mottagande av utdelning på
Aktierna i form av kontanter eller annan egendom (”Utdelning”), att delta och rösta på bolagsstämmor,
att motta Aktier i samband med fondemissioner samt att i övrigt utöva de rättigheter som normalt
tillkommer aktieägare i Bolaget. Det är Bolagets och Mangolds avsikt att Avstämningsdagen i Sverige för
Utdelning och andra rättigheter enligt ovan ska motsvara avstämningsdagen i Luxemburg, när detta är
praktiskt möjligt.

5.

Utdelning och skatter m.m.

5.1

Betalning av Utdelning ska, när den görs i kontanter, ske i svenska kronor till de personer eller förvaltare
som på Avstämningsdagen är registrerade i Avstämningsregistret som Depåbevisägare eller innehavare
av rättigheter beträffande Utdelning. ”Svenska kronor” åsyftar den vid var tid lagliga valutan i Sverige.

5.2

I anslutning till varje distribution ska Mangold, i samråd med Bolaget, fastställa datumet för betalning av
Utdelning (”Likviddag”). Betalning av Utdelning till Depåbevisägare eller innehavare av andra rättigheter
till Utdelning ska äga rum på Likviddagen genom Euroclear och i enlighet med de regler och föreskrifter
som Euroclear tillämpar från tid till annan.

5.3

Mangold ska omvandla Utdelning i utländsk valuta till svenska kronor i enlighet med de växelkurser som
tillämpas av Mangold från tid till annan, vilka ska fastställas i enlighet med offentliga marknadskurser,
innan betalning sker. Omvandling av utländsk valuta till svenska kronor ska ske tre (3) bankdagar innan
Likviddagen. Det distribuerade Utdelningsbeloppet per Depåbevis kommer att avrundas nedåt till det
närmaste hela öret.

5.4

Betalning av Utdelning till Depåbevisägare ska ske utan avdrag för eventuella kostnader, avgifter eller
motsvarande hänförligt till Bolaget, Mangold, Underdepåbanken eller något av deras respektive ombud.
Avdrag ska dock göras för svensk preliminärinkomstskatt, kupongskatt eller andra skatter som ska
innehållas enligt svensk rätt eller avtal med utländska skattemyndigheter samt för eventuella skatter som
kan komma att påföras med stöd av svensk, luxemburgsk eller annan tillämplig lag.

5.5

I anslutning till betalning av Utdelning till Depåbevisägare ska Bolaget, Mangold, Underdepåbanken eller
annan part innehålla och betala eventuella erforderliga skattebelopp till skattemyndigheterna i Luxemburg,
om sådana skatter skulle påföras. I händelse av att Bolaget, Mangold eller Underdepåbanken eller företrädare
eller ombud för de förutnämnda bedömer att Utdelning i kontanter, aktier, rättigheter eller annan
egendom är föremål för beskattning eller andra offentliga avgifter som måste innehållas, ska Bolaget,
Mangold eller företrädare eller ombud för någon av de förutnämnda vara berättigade att innehålla
kontantbelopp eller sälja hela eller delar av egendomen som är ekonomiskt och praktiskt nödvändig att
sälja för att kunna betala dessa skatter och avgifter. De resterande försäljningsintäkterna, efter avdrag
för skatter och avgifter, ska betalas ut av Mangold till de Depåbevisägare som är berättigade till det.
Depåbevisägare ska vara ansvariga för brister som kan uppstå i samband med försäljning enligt ovan.

5.6

Mangold ska försöka förse Depåbevisägare med eventuell information som Mangold har i sin besittning
och vilken Depåbevisägarna rimligen kan begära för att åtnjuta de förmåner som medges enligt det
tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet. Mangold ska på begäran informera mottagare bosatta i Sverige
om eventuell luxemburgsk skatteavräkning som mottagaren kan vara berättigad till och om eventuell
luxemburgsk kupongskatt.

5.7

Vad beträffar luxemburgsk skattelagstiftning ska en Depåbevisägare med hemvist i Sverige som är den
absoluta förmånstagaren inte vara föremål för beskattning i Luxemburg beträffande Utdelning som
mottas och ska inte vara skyldig att deklarera eventuella sådana inkomster i någon lagstadgad rapport i
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Luxemburg enligt bestämmelserna i luxemburgsk skattelagstiftning. Ingen luxemburgsk kupongskatt
skulle dras av på de motsvarande Utdelningsbetalningarna.
5.8

Mangold ska, i samråd med Bolaget, fastställa på vilket sätt Utdelning i annan egendom än kontanter ska lämnas
till Depåbevisägarna. Detta kan innebära att egendomen säljs och att försäljningsintäkterna efter avdrag
för försäljningskostnader och skatter ska betalas till Depåbevisägarna, som redogjorts för i avsnitt 5.5 ovan.

5.9

Mangold och Bolaget ska anses ha fullgjort sina respektive förpliktelser trots att en person som mottar
betalning av Utdelning inte var en behörig mottagare. Det förutnämnda ska dock inte gälla om Mangold
eller Bolaget var medvetna om att Utdelningen betalades till en person som inte var behörig att ta emot
Utdelningen eller då Mangold eller Bolaget underlåtit att iaktta normal eller skälig aktsamhet som, med
hänsyn till omständigheterna, borde ha iakttagits, eller då betalningsanspråk inte kan göras gällande till
följd av att mottagaren är underårig eller på grund av det faktum att en förvaltare har utsetts för
mottagaren enligt tillämplig lag.

6.

Fondemission, uppdelning eller sammanläggning av Aktier

6.1

Mangold ska, så snart som möjligt, godta mottagande av Aktier genom sin registrerade Underdepåbank i
samband med fondemissioner och utfärda motsvarande antal Depåbevis till Depåbevisägare som är
berättigade därtill och ska genomföra eventuella justeringar av Depåbevisen för att återspegla, pro rata,
eventuell uppdelning eller sammanläggning av Aktier genom att vidta nödvändiga registreringsåtgärder
på VP-konton som tillhör Depåbevisägarna eller innehavare av rättigheter för att säkerställa att de
erhåller förmånen av alla sådana rättigheter.

6.2

Personer eller förvaltare som på Avstämningsdagen är registrerade i Avstämningsregistret som
Depåbevisägare eller innehavare av rättigheter beträffande åtgärden i fråga ska vara berättigade att
delta i fondemissionen, uppdelningen och sammanläggningen av aktier. För det fall dessa personer inte
är behöriga mottagare ska bestämmelserna enligt avsnitt 5.8 gälla på motsvarande sätt.

6.3

Tillämpliga skatter ska behandlas på det sätt som anges i avsnitt 5 ovan.

7.

Nyemission m.m.

7.1

Om Bolaget beslutar att emittera nya Aktier, skuldebrev, eller andra rättigheter som Bolagets aktieägare i
allmänhet har företrädesrätt till ska Mangold, i enlighet med avsnitt 12 baserat på den information som
erhållits från Bolaget, informera Depåbevisägarna om de väsentliga villkoren som gäller för emissionen.
Bolaget ska upprätta sådan dokumentation och skicka den till Mangold, som i sin tur ska skicka all sådan
dokumentation till Depåbevisägarna. Det förutnämnda ska gälla andra erbjudanden som Bolaget lämnar
till aktieägarna. Anmälningssedlar ska biläggas informationen varpå Depåbevisägarna kan instruera
Mangold att teckna Aktier, skuldebrev eller andra rättigheter för Depåbevisägarnas räkning. Då Mangold,
i enlighet med Depåbevisägares instruktioner, tecknar sig för och allokerar sådana Aktier, skuldebrev
eller rättigheter ska motsvarande registrering på respektive Depåbevisägares VP-konto äga rum så snart
som möjligt efter emissionen.

7.2

Om en Depåbevisägare inte instruerar Mangold att utöva någon av de rättigheter som anges ovan och
om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att sälja sådana rättigheter, ska Mangold vara berättigat att
sälja sådana rättigheter för Depåbevisägarens räkning och betala intäkterna, efter avdrag för kostnader
och eventuella avgifter och skatter, till Depåbevisägaren.

8.

Delrättigheter

8.1

Om en Depåbevisägare, i enlighet med avsnitt 5 – 7, är berättigad till en fraktion av en Aktie eller någon
annan delrättighet som inte berättigar Depåbevisägaren till ett helt antal Aktier, kan Mangold och
Bolaget ingå ett avtal med innebörden att Mangold ska sälja sådana överskjutande Aktier eller
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delrättigheter m.m. och betala försäljningsintäkterna, med avdrag för kostnader och eventuella avgifter
och skatter, från sådan försäljning till Depåbevisägaren.
9.

Deltagande på bolagsstämmor m.m.

9.1

Bolaget ska senast fyra (4) veckor före och tidigast sex (6) veckor före bolagsstämman informera Mangold
om bolagsstämman. Så snart det är praktiskt möjligt därefter ska Bolaget underrätta Depåbevisägarna
om bolagsstämman. Sådan underrättelse ska publiceras på Bolagets webbplats, www.neogames.com.
Annonsen ska innehålla i) Bolagets namn och organisationsnummer, ii) vilken typ av bolagsstämma som
ska hållas, iii) tid och plats för bolagsstämman, iv) information om hur man hittar kallelsen i sin helhet
och dagordningen för bolagsstämman på Bolagets webbplats, v) Avstämningsdagen för Depåbevisägarna
som fastställts i enlighet med avsnitt 5 ovan och vi) instruktioner avseende eventuella åtgärder som ska
vidtas av Depåbevisägaren för att kunna rösta på bolagsstämman med Mangold som ombud.
Depåbevisägares röster beaktas endast under förutsättning att (i) Depåbevisägaren är registrerad i
Avstämningsregistret tio (10) kalenderdagar före bolagsstämman och (ii) att Depåbevisägaren inte senare
än fem (5) kalenderdagar innan bolagsstämman har försett Mangold eller dess företrädare med
efterfrågade dokument så som angetts i kallelsen till stämman. Underdepåbanken ska, som registrerad
ägare av Aktierna, utse Mangold som ombud att rösta i enlighet med de röstningsinstruktioner som
tillhandahållits av Depåbevisägarna. Bolaget ska på begäran av en Depåbevisägare översända det
material för bolagsstämman som tillhandahållits genom Bolagets webbplats.

9.2

Mangold förbinder sig att inte företräda Aktier för vilka Depåbevisägare inte meddelat sin avsikt att delta
på bolagsstämman personligen eller genom ombud.

10.

Information

10.1

Mangold ska, i enlighet med Bolagets instruktioner, tillställa Depåbevisägare sådan information som
Mangold erhållit från Bolaget på det sätt som anges i avsnitt 11, eller en sammanfattning av
informationen om Bolaget bedömer det vara tillräckligt och lämpligt i det enskilda fallet. Som huvudregel
ska informationen presenteras på engelska, om inte Bolaget i det enskilda fallet anser att en översättning
till svenska är lämpligt med hänsyn till innehållet av eller syftet med dokumentet. Den engelskspråkiga
versionen av informationen ska äga företräde.

10.2

Bolaget ska publicera börsinformation i enlighet med kraven för noterade bolag på Nasdaq Stock Exchange.

10.3

Information om Bolaget finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.neogames.com.

11.

Meddelanden

11.1

Mangold ska säkerställa att meddelanden till Depåbevisägare enligt dessa allmänna villkor tillställs de
Depåbevisägare och andra innehavare av rättigheter som är registrerade i Avstämningsregistret såsom
berättigade till mottagande av meddelanden i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

11.2

Skriftliga meddelanden ska, i enlighet med avsnitt 11.1, utsändas per post till behöriga personer till den
adress som är antecknad i Avstämningsregistret. Mangold får, som alternativ till att posta meddelanden,
publicera meddelandet i åtminstone en svensk rikstäckande dagstidning.

12.

Arvode och kostnader

12.1

Mangolds kostnader och arvoden för administration av Aktierna ska bekostas av Bolaget, om inte annat
anges i dessa allmänna villkor.

13.

Ersättande av depåbank

13.1

I händelse av att Bolaget beslutar att anlita ett annat värdepappersinstitut som depåbank i Mangolds
ställe, ska Mangold överlåta samtliga Mangolds rättigheter och skyldigheter gentemot Depåbevisägarna
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enligt dessa allmänna villkor och leverera Aktierna till den nya depåbanken. Identiteten av eventuell
ersättare för en depåbank måste framställas av Bolaget till Euroclear för godkännande och sådant
ersättande ska verkställas tidigast tre (3) månader efter att meddelande om ersättandet av depåbanken
avsänds i enlighet med avsnitt 11 ovan.
14.

Ändringar av dessa villkor

14.1

Mangold ska vara berättigat att ändra dessa allmänna villkor i de fall då sådana ändringar krävs för att
följa svensk, luxemburgsk eller annan tillämplig lag, beslut av en statlig myndighet eller ändringar av
Euroclears regler. Mangold och Bolaget är berättigade att tillsammans avtala om att ändra dessa
allmänna villkor om det av andra anledningar anses vara lämpligt eller nödvändigt, under förutsättning
att Depåbevisägares rättigheter inte väsentligen missgynnas i varje enskilt fall. Mangold ska informera
Depåbevisägare om beslut om ändringar på det sätt som beskrivs i avsnitt 11.

15.

Information om Depåbevisägare

15.1

Mangold och Bolaget är berättigade att tillhandahålla information om Depåbevisägarna och deras
innehav till parter som genomför registreringsåtgärder av aktier eller till statliga myndigheter, under
förutsättning att skyldigheten att tillhandahålla sådan information följer av svensk eller utländsk lag eller
avtal med statliga myndigheter. Depåbevisägare är skyldiga att på begäran inkomma med sådan
information till Mangold.

15.2

Mangold och Bolaget ska vara berättigade att tillhandahålla information om Depåbevisägare och deras
innehav till statliga myndigheter i samband med återbetalning eller återbäring av betalda skatter, eller i
det fall det, i den mån det är nödvändigt, är föremål för skatterevision.

15.3

Mangold och Bolaget är berättigade att tillhandahålla och offentliggöra information om Depåbevisägare i
den utsträckning som det krävs av Nasdaq Stock Exchange.

15.4

För att uppfylla skyldigheterna som anges under avsnitt 15 i de allmänna villkoren för Depåbevisen ska
Mangold och Bolaget vara berättigade att efterfråga, från Euroclear, när som helst, ett register över alla
värdepapper anslutna till Euroclear, inklusive men inte begränsat till ett register över innehavare av
Depåbevis. Bolaget ska stå för kostnaderna som är förenade med sådan order.

16.

Ansvarsbegränsning

16.1

Varken Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget ska vara ansvarigt för skada till följd av svensk eller
utländsk lagstiftning, åtgärder som vidtagits av svenska eller utländska statliga myndigheter,
krigshandlingar, strejker, blockader, bojkotter, lockouter eller andra liknande omständigheter.
Förbehållet med avseende på strejker, blockader, bojkotter och lockouter ska vara tillämpligt även om
Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget självt vidtar, eller är föremål för, sådana åtgärder.

16.2

I andra fall än de som framgår av avsnitt 16.1 ska Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget inte vara
ersättningsskyldiga för skada om Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget har agerat med normal
aktsamhet. Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget ska inte vara ansvarigt för indirekt skada.

16.3

I de fall då Mangold, Underdepåbanken eller Bolaget är förhindrat att genomföra betalningar eller andra
åtgärder på grund av omständigheter som anges i avsnitt 16.1, kan sådan åtgärd skjutas upp till dess att
hindret undanröjts.

17.

Avveckling m.m.

17.1

I enlighet med avsnitt 11 är Mangold berättigat att avveckla deponeringen av Aktier genom meddelande
därom till Depåbevisägare, om:
17.1.1

Bolaget fattar ett beslut enligt vilket Aktierna i Bolaget inte längre ska representeras av
Depåbevis som regleras av dessa allmänna villkor;
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17.1.2

Euroclear säger upp Avtalet avseende registrering av Depåbevis;

17.1.3

Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, konkurs, likvidation eller liknande förfarande,
eller om ett sådant förfarande inleds till följd av ansökan från tredje part; eller

17.1.4

Bolaget väsentligen överträder dess skyldigheter gentemot Mangold.

17.2

Vid uppsägning i enlighet med avsnitt 17.1.1 ska Depåbevisen upphöra tidigast tre (3) månader efter att
meddelande om avveckling skickats.

17.3

I det fall Mangold avvecklar deponeringen i enlighet med avsnitt 17.1, ska dessa allmänna villkor vara
fortsatt tillämpliga fram till det datum som bestäms av Mangold i samråd med Bolaget, om praktiskt möjligt.
Meddelande om avveckling ska skickas per post till den Depåbevisägare som, i enlighet med avsnitt 11.1, är
berättigad till sådant mottagande, till den adress som finns registrerad i Avstämningsregistret.

17.4

I andra fall än de som framgår av avsnitt 17.1 är Mangold berättigat att avveckla deponering av Aktier
genom meddelande till Depåbevisägarna. Avvecklingen ska gälla från och med den dag som avtalats
mellan Mangold och Bolaget och som framgår av meddelandet till Depåbevisägarna.

17.5

I meddelandet om avveckling ska Mangold fastställa det Avstämningsdatum då Mangold ska avregistrera
samtliga Depåbevis i Avstämningsregistret och överföra Aktierna till ett depåkonto, enligt instruktion från
Depåbevisägaren eller överenskommelse med Depåbevisägaren. I händelse av att Depåbevisägaren inte
har angett ett depåkonto eller om överenskommelse i annat fall inte har träffats, är Mangold berättigat
att sälja de underliggande Aktierna. Depåbevisägaren ska vara berättigad till intäkterna från försäljningen
efter avdrag för avgifter, skatter och sedvanliga kostnader (”Försäljningsintäkterna”). Beloppet ska
betalas till det kontantkonto som är kopplat till VP-kontot för Depåbevisägaren i fråga, eller, vid avsaknad
av sådant kontantkonto, i form av ett betalningsmeddelande. Ränta ska inte belöpa på beloppet.

17.6

I det fall avveckling, i enlighet med vad som framgår av avsnitt 17.5, sker, ska Mangold konvertera
Försäljningsintäkterna från försäljningen av de underliggande aktierna från utländsk valuta till svenska
kronor, i enlighet med den valutakurs som tillämpas av Mangold från tid till annan, vilken ska vara i
enlighet med den allmänna marknadskursen, innan betalning sker. Konverteringen av utländsk valuta till
svenska kronor ska äga rum tre (3) bankdagar innan betalningsdagen. Försäljningsintäktsbeloppet
distribuerat per Depåbevis kommer att avrundas till det närmaste hela öret.

17.7

Mangold och Bolaget är berättigade att tillsammans avtala om ändringar av dessa allmänna villkor när
det anses vara nödvändigt eller lämpligt, under förutsättning att Depåbevisägares rättigheter inte på
något sätt väsentligen missgynnas i varje enskilt fall. Mangold ska informera Depåbevisägarna om varje
beslut om ändring på det sätt som anges i avsnitt 11.

17.8

Depåbevisprogrammet är en tillfällig lösning som förväntas avvecklas tolv (12) månader efter utfärdandet
av Depåbevisen. Vid tiden för avveckling kommer samtliga Depåbevisägare, som ännu inte har omvandlat
sina Depåbevis till stamaktier och registrerats som direkta aktieägare i Avstämningsregistret (i eget namn
eller genom förvaltare), att automatiskt få sina Depåbevis omvandlade genom Mangolds försorg,
varigenom Aktierna som Depåbevisen representerar kommer att säljas på marknaden och de
genomsnittliga nettoförsäljningsintäkterna kommer att betalas pro rata till sådana tidigare
Depåbevisägare. Bolaget kan välja att avveckla Depåbevisprogrammet vid en tidigare tidpunkt än tolv
(12) månader efter utfärdandet av Depåbevisen genom skriftligt meddelande till Mangold, en sådan
avveckling börjar gälla två (2) månader efter det datum då Depåbevisägarna informerades därom.

18.

Tillämplig lag m.m.

18.1

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

18.2

Tvister rörande dessa allmänna villkor eller relaterat till rättsförhållandet ska avgöras av allmän domstol,
och talan ska väckas vid Stockholms tingsrätt, Sverige.
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Det Sammanslagna Bolaget
Detta avsnitt innehåller framtidsinriktade uttalanden
som återspeglar Bolagets rådande syn och åsikter och
innebär, på grund av dess natur, vissa risker och
osäkerheter. De verkliga omständigheterna och
utfallet av sammanslagningen av bolagen kan skilja sig
väsentligt från informationen som presenteras i de
framtidsinriktade uttalandena (för mer information,
vänligen se ”Erbjudanderestriktioner – Varning
avseende framtidsinriktad information” nedan).

Inledning
Fullföljandet av Erbjudandet och det efterföljande
tvångsinlösensförfarandet (som beskrivs i avsnittet
Villkor och anvisningar ovan) kommer att resultera i en
ny koncern, i vilken NeoGames kommer att vara
moderbolag och Aspire Global, direkt eller indirekt,
kommer att vara ett helägt dotterbolag till NeoGames.
Sammanslagningen av NeoGames och Aspire Global
kommer att resultera i en väldiversifierad B2B-ledare
inom iLottery, sportbetting online och kasino på den
globala spelmarknaden, och kommer att ge kunderna
nyckelfärdiga teknologilösningar med avseende på
dess iLottery-, sportbetting online- och
kasinoerbjudande. Det Sammanslagna Bolaget
kommer att ha en verklig global närvaro och betjäna
kunder i mer än ett dussintal delstater i USA, över tio
länder i Europa, samt bedriva verksamhet i
högtillväxtregioner såsom Latinamerika och Afrika.

Produktutbud
Efter att ha noggrant undersökt den globala
spelmarknaden för att hitta en iGaming-leverantör av
högsta kvalitet, har NeoGames identifierat Aspire
Global som idealisk för ett samgående, vilket skulle
möjliggöra för NeoGames att genomföra sport- och
spelinitiativ för lotterikunder globalt och möjliggöra
inträde på de angränsande Total Addressable Markets
(TAM:s) för sportbetting online och onlinespel.
NeoGames anser att ett samgående med Aspire Global
och ett tillskott av dess egenutvecklade teknologi,
inklusive en skalbar lösning avseende Player Account
Management (PAM) som tillhandahåller
helhetslösningar för kundens onlineverksamhet från

reglering och regelefterlevnad till betalningshantering,
riskhantering, kundrelationshantering, support och
optimering av spelarvärde kombinerat med dess
spelinnehåll och sportbettingplattform, ger starka
strategiska och operativa skäl för ett samgående.
Vidare driver Aspire Global en ren B2B-modell, med
hänsyn till dess nyligen genomförda avyttring av B2Cverksamheten. Aspire Globals B2B-verksamhet har,
enligt Aspire Global, en bakgrund av intäktstillväxt och
operativ lönsamhet som ger starka finansiella skäl för
ett samgående. NeoGames tror att sammanslagningen
av prisbelönta produkt- och tjänsteutbud inom
iLottery, sportbetting online och iGaming kommer att
ge NeoGames, som en global multiproduktledare, en
unik position för att ytterligare kapitalisera på
branschtillväxt, öka intäkter från befintliga kunder och
erbjuda ett värdeerbjudande som skulle tilltala en
bredare krets av kunder globalt.
Eftersom lotterier runt om i världen eftersträvar
omfattande nyckelfärdiga lösningar som inkluderar
produkter och tjänster inom iLottery, sportbetting
online och iGaming, tror NeoGames att förmågan att
tillhandahålla en komplett helhetslösning blir allt
viktigare för lotterier världen över att beakta när de
väljer plattforms- och innehållsleverantörer.
Sammanslagningen av iLottery, sportbetting online och
iGaming skulle skapa ett omfattande produktutbud som
skulle göra det möjligt för NeoGames att konkurrera
och vinna kontrakt på marknader där lotterier bedriver
sportbetting online och iGaming, vilket erbjuder
ytterligare intäktsmöjligheter. Dessutom skulle
samgåendet förbättra NeoGames förmåga att adressera
samtliga aspekter av sina kunders behov internt, vilket
minskar behovet av tredjepartslösningar.

Organisation
Det Sammanslagna Bolaget kommer att ledas och
stödjas av de marknadsledande förmågorna hos en
erfaren, gemensam ledningsgrupp. NeoGames och
Aspire Globals ledningsgrupper, som har arbetat
framgångsrikt tillsammans förut, passar bra ihop
kulturellt eftersom båda fokuserar på innovation och
ett kundcentrerat sätt att närma sig sina respektive
marknader och produkter.
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NeoGames ser fram emot att arbeta med Aspire
Globals mycket erfarna team. Kvaliteten på teamet i
hela organisationen var en av de drivande faktorerna
för Erbjudandet och därför ser NeoGames dem som en
nyckel till det Sammanslagna Bolagets framtida
framgång och har för avsikt att investera i deras
fortsatta tillväxt. Aspire Globals organisationsstruktur
har tillhandahållit en robust plattform för tillväxt och
NeoGames avser därför att skapa en ny iGamingdivision som kommer att omge hela Aspire Globals
befintliga verksamhet för att stödja och driva fortsatt
tillväxt för iGaming- och sportbetting-vertikalerna,
medan de drar nytta av övergripande synergier.
Det Sammanslagna Bolaget förväntas ledas av Moti
Malul, som kommer att fortsätta som VD, och Raviv
Adler som CFO för NeoGames. Tsachi Maimon, VD för
Aspire Global, förväntas ansluta till NeoGames som
President och leda den nystartade onlinespeldivisionen. Den nuvarande styrelsen och revisorn för
NeoGames kommer att sitta kvar och ansvara för
styrning av den sammanslagna enheten.
NeoGames förväntar sig att se tillväxt av medarbetare
över tid och förväntar sig inte betydande uppsägning
av personal. NeoGames planerar att upprätthålla
separata affärsverksamhetslinjer för produkter på ett
liknande sätt som det är organiserat för närvarande.
Som angivits ovan är NeoGames avsikt att realisera
integreringsfördelar med samgåendet. Integreringen
mellan Aspire Global och NeoGames kommer således
sannolikt att innebära vissa förändringar i
organisationen, drift och anställda i den
sammanslagna koncernen. De specifika initiativ som
kommer att genomföras kommer att beslutas efter
fullföljandet av Erbjudandet i enlighet med en
detaljerad granskning av de sammanslagna
verksamheterna. Före fullföljandet av en sådan
granskning är det för tidigt att säga vilka specifika
initiativ som kommer att vidtas och vilken påverkan
dessa skulle ha. Med undantag för vad som framgår
ovan finns det för närvarande inga beslut fattade om
några förändringar avseende NeoGames eller Aspire
Globals anställda, ledning eller nuvarande organisation
och Aspire Globals verksamhet, innefattande
anställningsvillkor och de platser där bolaget bedriver
sin verksamhet.

Planerade förändringar i
verksamheten
Per datumet för erbjudandehandlingen finns inga
planerade väsentliga förändringar av NeoGames eller
Aspire Globals verksamheter, efter Erbjudandet.
På sikt kommer NeoGames i samarbete med Aspire
Global att identifiera och bedöma ytterligare fördelar
med det Sammanslagna Bolaget. Detta kommer att
vara ett löpande projekt, vilket sannolikt kommer att
leda till förändringar i affärsverksamheten i det
Sammanslagna Bolaget för att, bland annat, förbättra
kvaliteten på levererade tjänster, effektivisera
administration och tjänsteproduktion, skapa ökade
möjligheter att utveckla det Sammanslagna Bolagets
tjänster och hitta nya vägar i den ständigt föränderliga
miljön inom vilken det Sammanslagna Bolaget kommer
att verka. Innan dessa ytterligare bedömningar har
gjorts är det inte möjligt att närmare specificera
fördelarna och kostnaderna för sammanslagningen av
de två bolagens verksamheter. Vidare är det inte, per
datumet för denna erbjudandehandling, möjligt att
kvantifiera dessa fördelar/synergier och kostnader,
eller specificera när de förväntas uppkomma.

Marknadsposition
NeoGames positionering i USA som en ledande
iLottery-plattformsleverantör, med
teknologiplattformar som är installerade och i drift i
över ett dussin amerikanska delstater inom lotterier
och spel, kan underlätta och accelerera Aspire Globals
inträde på den växande amerikanska marknaden
ytterligare. Vidare skulle Aspire Globals sportbetting
online samt driftskapacitet inom iGaming med
erfarenhet av att bedriva verksamhet utanför USA
kunna hjälpa NeoGames att etablera en närvaro inom
sportbetting- och iGaming-vertikalerna i
högtillväxtregioner, såsom Latinamerika och Afrika.
Aspire Globals kompletterande sportbetting onlineoch iGaming-utbud diversifierar NeoGames
intäktsströmmar, både geografiskt och
produktmässigt. NeoGames skulle kunna genomföra
sport- och spelinitiativ globalt för lotterikunder och
inträda på de angränsande totala adresserbara
marknaderna för sportbetting online och onlinespel.
Tillsammans är NeoGames och Aspire Global
verksamma på tre kontinenter. Genom att kombinera
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kraften hos den globala räckvidden med ett
omfattande produktutbud, som medför effektiv
produktutveckling och snabbare nya
marknadslanseringar, tror NeoGames att meningsfulla
intäktssynergier kan realiseras på lång sikt. NeoGames
tror att det sammanslagna produkterbjudandet
kommer att positionera det Sammanslagna Bolaget
bättre för att vinna kontrakt på marknader som
tidigare var otillgängliga eller kräver en mycket
konkurrenskraftig position.

Planerade samordningsåtgärder och
deras ekonomiska påverkan
Det faktum att båda bolagen delar ett gemensamt
ursprung och en gemensam teknologigrund kommer,
tror vi, att möjliggöra för oss att dra nytta av
intäktssynergier på ett effektivt sätt. Dessa delade
rötter innebär också att båda bolagen delar viktiga
kulturella och förvaltningsmässiga värderingar som
också kommer att förenkla övergångsperioden.

Ägar- och aktiekapitalstruktur
Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Aspire Global, direkt eller indirekt, att vara ett helägt dotterbolag till
NeoGames. Vad gäller NeoGames ägarstruktur efter fullföljandet av Erbjudandet förväntas, såvitt Bolaget känner
till, att de personer som presenteras i tabellen nedan kommer att vara, direkt eller indirekt, de fem största
aktieägarna i NeoGames, baserat på full accept i Erbjudandet och baserat på att samtliga aktieägare i Aspire Global,
med undantag för de som oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet, väljer att erhålla 100 procent
kontant vederlag. Presentationen baseras på NeoGames ägarstruktur tillgänglig för NeoGames per 31 december
2021 och förändringar därefter som NeoGames känner till, samt Aspire Globals ägarstruktur per 31 mars 2022.
Ägare

Antal aktier

Procent av
aktiekapitalet

Procent av
rösterna

Barak Matalon

8 042 765

24,23

24,23

Pinhas Zahavi

5 031 596

15,16

15,16

Elyahu Azur

5 019 425

15,12

15,12

Aharon Aran

2 007 769

6,05

6,05

608 677

1,83

1,83

Övriga

12 488 088

37,62

37,62

SUMMA

33 198 320

100,00

100,00

Oded Gottfried

Som en del av vederlaget i Erbjudandet, kommer NeoGames att emittera upp till totalt cirka 7,6 miljoner nya aktier
i NeoGames till aktieägarna i Aspire Global som betalning för aktievederlaget i Erbjudandet, vilket skulle innebära att Aspire
Globals aktieägare kommer att ha ett ägarintresse om cirka 22,08 procent av det utestående kapitalet och rösterna
i NeoGames, och på motsvarande sätt kommer befintliga aktieägare i NeoGames att ha ett återstående ägarintresse om
77,929 procent av det utestående kapitalet och rösterna i NeoGames, under antagande om full accept av Erbjudandet.
Efter fullföljandet av Erbjudandet förväntas det totala antalet aktier, röster och aktiekapitalet i NeoGames, dvs.
moderföretaget för det Sammanslagna Bolaget, att uppgå till det följande, under antagande om full accept i
Erbjudandet:

Antal utestående aktier och röster i NeoGames
Registrerat aktiekapital i NeoGames, amerikanska dollar

9

Före Erbjudandet

Efter Erbjudandet

Utspädning

25 593 434

33 198 320

22,91 %

45 263,77

58 713,54

22,91 %

Baserat på 7,6 miljoner emitterade aktier i NeoGames till aktieägare i Aspire Global och 26 833 042 aktier i NeoGames (baserat på det fullt utspädda
antalet utestående stamaktier i NeoGames, per kvartalet som avslutades den 31 mars 2022).
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Proformaredovisning
NeoGames har upprättat denna oreviderade proformaredovisning för endast illustrativa ändamål. På grund av dess
karaktär illustrerar den oreviderade proformaredovisningen en hypotetisk situation och beskriver inte NeoGames
faktiska resultat eller finansiella ställning. Syftet med den oreviderade proformaredovisningen är endast att
informera om fakta och inte att visa NeoGames resultat eller finansiella ställning vid någon specifik framtida
tidpunkt. Den hypotetiska finansiella ställningen eller resultatet som inkluderas i proformaredovisningen kan skilja
sig från NeoGames faktiska finansiella ställning eller resultat. Potentiella investerare bör således inte överdriva
betydelsen av den oreviderade finansiella proformaredovisningen.

Inledning
Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames att Bolaget hade lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Aspire Global att förvärva 100 procent av de utestående aktierna i Aspire Global. NeoGames
erbjudande uppgår till en total köpeskilling om cirka 480 miljoner amerikanska dollar (likvärdig med 4,3 miljarder
svenska kronor som motsvarar 91,03 svenska kronor per aktie). NeoGames erbjuder att förvärva alla utestående
aktier i Aspire Global genom en kombination av kontanta medel för 50 procent av Aspire Globals aktier till ett pris
om 111 svenska kronor per aktie och aktievederlag för de resterande 50 procent av Aspire Globals aktier som
består av 7,6 miljoner nyemitterade aktier i NeoGames (motsvarande ett utbytesförhållande om 0,32 aktier i
NeoGames för en aktie i Aspire Global). Utbytesförhållandet fastställdes baserat på en aktiekurs om 38,01
amerikanska dollar per aktie i NeoGames och en aktiekurs om 111, 00 svenska kronor per aktie i Aspire Global.
Nyemitterade aktier i NeoGames kommer att levereras i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).
Den 30 november 2021 slutförde Aspire Global transaktionen om att avyttra dess B2C-segment till den USAbaserade Group Esports Technologies, Inc. (Nasdaq: EBET eller ”Förvärvaren”) för ett vederlag om 65 miljoner
euro, varav 50 miljoner euro i kontanta medel, 10 miljoner euro i skuldebrev och 5 miljoner euro nominerade i
stamaktier i Förvärvaren. Efter genomförandet av transaktionen kommer B2C-varumärkena bli plattformspartners
till Aspire Global och avtalet med Esports Technologies innefattar en fyra-årig plattform och förvaltat serviceavtal.
Avyttringen medförde att Aspire Global blev ett renodlat B2B-företag.
Förvärvet av Aspire Global och avyttringen av B2C-segmentet bedöms ha en väsentlig påverkan på NeoGames
framtida resultat och finansiella ställning och således illustrerar den oreviderade proformaredovisningen
NeoGames förvärv av alla utestående aktier i Aspire Global plc (Nasdaq First North Premier Growth Market:
ASPIRE), avyttringen av Aspire Globals B2C-verksamhet och ytterligare justeringar som beskrivs nedan.
Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Bilaga I till Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2021/528 och har sammanställts på ett sätt som överensstämmer med redovisningsprinciperna för
NeoGames beträffande dess finansiella ställning, prestation och mått som inte definieras enligt IFRS, vilka beskrivs i
dess årsredovisning för 2021. Den oreviderade proformaredovisningen har inte sammanställts i enlighet med, och
ska inte anses som sammanställd i enlighet med, Regulation S-X av U.S. Securities Act.
NeoGames oberoende registrerade revisionsfirma, Ziv Haft, Certified Public Accountants, Isr., BDO Member Firm,
har upprättat en bestyrkanderapport avseende sammanställningen av proformaredovisningen som inkluderats i
denna Erbjudandehandling – vänligen se avsnittet Oberoende revisorns bestyrkanderapport av
proformaredovisning nedan.
För ändamålet att upprätta den kombinerade oreviderade proformabalansräkningen per den 31 december 2021,
har följande finansiell information använts:
 NeoGames reviderade koncernbalansräkning per den 31 december 2021;
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 Aspires oreviderade koncernbalansräkning per den 31 december 2021, som offentliggjordes av Aspire Global
den 17 februari 2022, omvandlad från euro till amerikanska dollar genom användande av en valutakurs för
konvertering av euro till amerikanska dollar som vidare anges i punkt 2 nedan och anpassad till NeoGames
finansiella rapport.
 Proformajusteringar för att återspegla det föreslagna förvärvet av Aspire Global, som om det hade slutförts den
31 december 2021; och
 Proformajusteringar för att återspegla skuldfinansieringen som NeoGames åtagit sig i syfte att finansiera det
föreslagna förvärvet av Aspire Global, som om sådan skuldfinansiering hade genomförts per den 31 december
2021.
För ändamålet att upprätta den oreviderade kombinerade proformaresultaträkningen för kvarvarande verksamhet
och avstämning av mått som inte definieras enligt IFRS (EBIT, EBITDA och justerat EBITDA) för året som avslutades
31 december 2021 har följande tillgänglig finansiell information använts:
 NeoGames reviderade koncernresultaträkning för året som avslutades 31 december 2021.
 NeoGames oreviderade avstämning för mått som inte definieras enligt IFRS (EBIT, EBITDA och justerat EBITDA)
för året som avslutades 31 december 2021;
 Aspires oreviderade koncernresultaträkning för året som avslutades 31 december 2021, som offentliggjordes av
Aspire Global den 17 februari 2022, omvandlad från euro till amerikanska dollar genom användande av en
valutakurs för konvertering av euro till amerikanska dollar som vidare anges i punkt 2 nedan och anpassad till
NeoGames finansiella rapport;
 Proformajusteringar för att återspegla det föreslagna förvärvet av Aspire, som om sådant förvärv hade
genomförts den 1 januari 2021;
 Proformajusteringar för att återspegla skuldfinansieringen som NeoGames åtagit sig i syfte att finansiera det
föreslagna förvärvet av Aspire Global, som om sådan skuldfinansiering hade genomförts per den 31 december
2021; och
 Proformajusteringar för att återspegla Aspires Globals avyttring av dess B2C-verksamhet, som om det hade
inträffats den 1 januari 2021.
Aspire Globals finansiella rapporter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards,
inklusive International Accounting Standards and interpretations (tillsammans ”IFRS”), som givits ut av
International Accounting Standards Board (”IASB”) och som antagits av den Europeiska Unionen (”IFRS EU”),
medan NeoGames finansiella rapporter har upprättats i enlighet med IFRS som givits ut av IASB.
Om NeoGames hade upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS EU hade inga justeringar krävts
avseende balansräkningen per den 31 december 2021, och/eller dess resultaträkning för året som avslutades då,
och därför har den oreviderade proformaredovisningen upprättats baserat på IFRS EU.
Den historiska finansiella informationen för koncernen har justerats för att illustrera proformahändelser som är
direkt hänförliga till de ovannämnda transaktionerna, som är sakligt underbyggda och, med hänsyn till den
oreviderade kombinerade proformaresultaträkningen för kvarvarande verksamhet och de mått som inte definieras
enligt IFRS, förväntas ha en fortsatt inverkan på det sammanslagna bolagets resultat. Den oreviderade
proformaredovisningen bör läsas tillsammans med de åtföljande justeringarna och noterna till den oreviderade
proformaredovisningen. Dessutom har den oreviderade proformaredovisningen baserats på och ska läsas
tillsammans med NeoGames konsoliderade finansiella rapporter för året som avslutades 31 december 2021 och
tillhörande noter samt Aspires Globals konsoliderade finansiella rapporter för året som avslutades 31 december
2021 och därtill tillhörande noter.
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Förvärvsmetoden för redovisning, inklusive justeringar av köpeskilling, kommer att vara beroende av särskilda
värderingar och andra studier som endast kan upprättas per dagen för transaktionens avslutande, vid vilken
tidpunkt NeoGames kommer att ha full tillgång till all Aspire Globals finansiella information. Således bör all
information relaterat till förvärvsmetoden för redovisning, inklusive justeringar av köpeskilling, betraktas som
preliminär information. Skillnader mellan sådan preliminär information och den slutgiltiga förvärvsredovisningen
kan inträffa och skulle kunna ha en väsentlig påverkan på den oreviderade proformaredovisningen.
Den oreviderade proformaredovisningen är endast till för illustrativa ändamål.
Den ämnar inte indikera de resultat som faktiskt skulle ha uppnåtts om det föreslagna förvärvet av Aspire Global
hade genomförts på de antagna datumen eller för de presenterade perioderna, eller som kan komma att realiseras
i framtiden. För att ta fram den oreviderade proformaredovisningen har NeoGames allokerat den uppskattade
köpeskillingen för Aspire Global genom dess bästa uppskattningar av verkligt värde. I den utsträckning det finns
betydande förändringar av omfattningen och arten av Aspires Globals verksamhet, kan antagandena och
uppskattningarna häri ändras väsentligt. Allokeringen av köpeskillingen är beroende av särskild värdering och andra
undersökningar, vilka förväntas först vid redovisning av likvid av de förvärvade aktierna och avslutandet av
transaktionen. Följaktligen är proformajusteringarna av köpeskillingen preliminära och föremål för ytterligare
justeringar då ytterligare information blir tillgänglig och då ytterligare analys utförs. Det finns inga garantier för att
den slutliga värderingen inte kommer att resultera i väsentliga ändringar av allokeringen av köpeskillingen.
Dessutom kan NeoGames ha omorganiserings- och omstruktureringskostnader samt eventuella driftssynergier till
följd av den föreslagna sammanslagningen av NeoGames och Aspire Global. Den oreviderade
proformaredovisningen återspeglar inte dessa eventuella kostnader och synergier.
Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats med antagande om att 100 procent av de utestående
aktierna i Aspire Global kommer att lämnas in i Erbjudandet.
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Oreviderad proformabalansräkning per den 31 december 2021
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Reviderad proformaresultaträkning för kvarvarande verksamhet för perioden

Oreviderad proforma-avstämning av mått som inte definieras enligt IFRS
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Noter till den oreviderade proformaredovisningen
1. Allmänt
Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames, en teknologi-driven leverantör av heltäckande iLottery-lösningar,
att det hade inlett ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global, en ledande B2B-leverantör av
tekniska iGaming-lösningar för sportbetting online och kasinooperatörer, om att förvärva 100 procent av de
utestående aktierna i Aspire Global.
Den 30 november 2021 slutförde Aspire Global avyttringen av dess B2C-segment till det USA-baserade Group
Esports Technologies, Inc. (Nasdaq: EBET eller ”Förvärvaren”) för ett vederlag om 65 miljoner euro, varav 50
miljoner euro kontant, 10 miljoner euro i skuldebrev och 5 miljoner euro i form av stamaktier i Förvärvaren. Efter
avyttringens slutförande kommer varumärkena som utgjorde det avyttrade B2C-segmentet att bli en
plattformspartner till Aspire Global. Dessutom, i samband med avyttringen, avtalade Förvärvaren och Aspire Global
att Aspire Global kommer tillhandahålla plattform och förvaltade tjänster under en period om fyra år. Efter
avyttringen blev Aspire Global ett renodlat B2B-företag.
NeoGames erbjuder att förvärva samtliga utestående aktier i Aspire Global genom en kombination av kontanter för
50 procent av aktierna i Aspire Global till ett pris om 111 svenska kronor per aktie, och aktievederlag för återstående
50 procent av Aspire Globals aktier bestående av 7,6 miljoner nyemitterade aktier i NeoGames (likvärdigt med ett
utbytesförhållande om 0,32 aktier i NeoGames per aktie i Aspire Global). Utbytesförhållandet fastställdes baserat
på ett pris om 38,01 amerikanska dollar per aktie i NeoGames och ett pris om 111,00 svenska kronor per aktie i
Aspire Global. Nyemitterade aktier i NeoGames kommer att levereras i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).
Erbjudandet kommer att finansieras genom en kombination av nyemitterade aktier i NeoGames och likvida medel.
Bolaget förväntar sig att emittera 7,6 miljoner aktier till aktieägare i Aspire Global som betalning för
aktiekomponenten i Erbjudandet. Bolaget förväntar sig att kontant betala upp till cirka 290 miljoner amerikanska
dollar (likvärdigt med 2,64 miljarder svenska kronor) avseende kontantdelen i Erbjudandet. Bolaget har erhållit fullt
bekräftad skuldfinansiering från Blackstone Alternative Credit Advisors LP, bestående av ett lån för en bestämd
period om 190 miljoner euro (cirka 215 miljoner amerikanska dollar), för att delvis finansiera kontantdelen av
Erbjudandet. Lånet har, tillsammans med en så kallad overfund facility om 13 miljoner euro (cirka 15 miljoner
amerikanska dollar), en löptid om sex år. En eventuell återstående villkorad kontantdel av Erbjudandet kommer att
finansieras med kontanter, disponibelt efter redovisning av likvid.
Skatteeffekten har beaktats för samtliga justeringar som bedöms vara avdragsgilla eller skattepliktiga i den
oreviderade proformaredovisningen. Uppskattade skattesatser kan skilja sig från den faktiska skattesatsen när
Erbjudandet verkställts. Skatteberäkningarna använder en uppskattad skattesats om 10 procent.
Den oreviderade proformaredovisningen illustrerar förvärvet av Aspire Global och redovisas enligt
förvärvsmetoden i enlighet med direktiven i IFRS 3, Rörelseförvärv. IFRS 3, Rörelseförvärv (även om andra faktorer
också är relevanta) anger direktivet att förvärvaren ska utgöras av det sammanslagna bolag vars ägare som grupp
behåller eller erhåller den största röstandelen i det sammanslagna bolaget. Till följd av detta behandlas NeoGames
som förvärvare i denna transaktion.
Den historiska finansiella informationen har justerats i den oreviderade proformaredovisningen för att illustrera
proformahändelser som är hänförliga till förvärvet av Aspire Global och Aspire Globals avyttring av dess B2Csegment. Den oreviderade proformaredovisningen återspeglar inte några förväntade synergier, inklusive
eventuella kostnadsbesparingar, eller de associerade kostnaderna för att uppnå sådana synergier, som kan följa av
endera transaktionen.
Antaganden och uppskattningar som ligger till grund för proformajusteringarna beskrivs i de följande noterna. Den
oreviderade proformaredovisningen har upprättats baserat på preliminära uppskattningar som är föremål för ändring
i väntan på ytterligare granskning av de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna och den slutliga köpeskillingen
och allokeringen därav. Skillnader i förhållande till de preliminära uppskattningarna skulle kunna vara väsentliga.
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Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats för enbart illustrativa ändamål och är inte nödvändigtvis
indikativ avseende de faktiska rörelseresultaten eller de finansiella förhållandena som skulle ha uppnåtts om
endera transaktionen hade fullföljts på de datum som angetts ovan, eller NeoGames framtida konsoliderade
rörelseresultat eller finansiella förhållanden eller det sammanslagna bolaget.
2. Grund för presentationen
Den oreviderade proformaredovisningen bör läsas tillsammans med NeoGames reviderade konsoliderade
finansiella rapporter för året som avslutades 31 december 2021 och dess tillhörande noter som inkluderades i
NeoGames årsredovisning för året som avslutades 31 december 2021, som lämnades in till amerikanska Securities
and Exchange Commission på Form 20-F den 14 april 2022, samt Aspire Globals oreviderade konsoliderade
finansiella rapporter för året som avslutades 31 december 2021 och tillhörande noter.
Följande diskussion redogör för processen och de antaganden som NeoGames har gjort vid upprättandet av den
oreviderade proformaredovisningen.
Aspire Globals koncernredovisning är upprättad och presenterad i enlighet med IFRS EU, medan NeoGames
koncernredovisning är upprättad och presenterad i enlighet med IFRS som getts ut av IASB. Om NeoGames hade
rapporterat i enlighet med IFRS EU hade inga justeringar krävts avseende balansräkningen per den 31 december
2021, och/eller avseende dess resultaträkning för året som avslutades då, och därför har den oreviderade
proformaredovisningen upprättats baserat på IFRS EU.
NeoGames funktionella valuta är amerikanska dollar och således är dess räkenskaper rapporterade med
amerikanska dollar som rapporteringsvaluta. Aspire Globals rapporteringsvaluta är euro.
Den oreviderade proformaredovisningen har presenterats i amerikanska dollar, vilket är NeoGames funktionella
valuta och rapporteringsvaluta. Som nämnts ovan presenterades Aspire Globals resultat i euro i dess
koncernredovisning. Sådana resultat omvandlades till amerikanska dollar med användning av följande principer:
 Alla poster som inkluderats i resultaträkningen för kvarvarande verksamhet, och avstämning av mått som inte
definieras enligt IFRS, för året som avslutades 31 december 2021 har omvandlats baserat på den genomsnittliga
valutakursen från euro till amerikanska dollar för året som avslutades 31 december 2021 (1,183 amerikanska dollar
per 1 euro).
 Alla poster (med undantag för eget kapitalkomponenter) i balansräkningen per den 31 december 2021 har omvandlats
baserat på valutakursen från euro till amerikanska dollar per den 31 december 2021 (1,131 amerikanska dollar per
1 euro). Eget kapitalkomponenterna har omvandlats baserat på valutakursen från euro till amerikanska dollar per
den 31 december 2020 (1,226 amerikanska dollar per 1 euro) och kapitaltransaktionerna under det år som avslutades
31 december 2021 (huvudsakligen resultaten för året) har omvandlats baserat på den genomsnittliga valutakursen
från euro till amerikanska dollar för året som avslutades 31 december 2021 (1,183 amerikanska dollar per 1 euro).
 Genom processen med att omvandla Aspire Globals räkenskaper från euro till amerikanska dollar med
tillämpning av de principer som angetts ovan, redovisades en negativ bunden reserv (som en del av dess
sammanlagda kapitalbalans) om ett totalt belopp om 8 428 tusen amerikanska dollar, till följd av användning av
olika valutakurser för olika poster i Aspire Globals räkenskaper.
Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats med användning av förvärvsmetoden för redovisning. För
redovisningsändamål behandlades NeoGames som förvärvaren vid förvärvet av Aspire Global. Dessutom har den
oreviderade proformaredovisningen upprättats under antagande att 100 procent av de utestående aktierna i
Aspire Global kommer att lämnas in i Erbjudandet. Förvärvsredovisning är beroende av särskilda värderingar och
andra studier som inte har kommit till ett stadium där det finns tillräcklig information för en definitiv mätning.
Följaktligen är de proformajusteringar som inkluderas häri preliminära, har presenterats uteslutande för ändamålet
att tillhandahålla den oreviderade proformaredovisningen och kommer att revideras då ytterligare information blir
tillgänglig för NeoGames efter slutförandet av Erbjudandet och då ytterligare analys har genomförts. Processen för
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att uppskatta de verkliga värdena av identifierbara immateriella tillgångar och vissa materiella anläggningstillgångar
kräver användning av bedömningar för att fastställa lämpliga antaganden och uppskattningar. Skillnader mellan
preliminära uppskattningar i den oreviderade proformaredovisningen och den slutliga förvärvsredovisningen kan
inträffa och kan ha en väsentlig inverkan på den oreviderade proformaredovisningen och NeoGames eller det
sammanslagna bolagets framtida rörelseresultat och finansiella förhållanden på koncernnivå.
3. Det förväntade datumet för avslutandet av förvärvet av Aspire Global och Aspire Globals avyttring av dess
B2C-verksamhet med avseende på de oreviderade finansiella rapporterna
För ändamålet med att upprätta den oreviderade proformaresultaträkningen för kvarvarande verksamhet och
avstämning av mått som inte definieras enligt IFRS för året som avslutades 31 december 2021, antas
fullföljandedatumen för både NeoGames förvärv av Aspire Global och avyttringen av Aspire Global av dess B2Cverksamhet att ha inträffat den 1 januari 2021.
För ändamålet att upprätta den oreviderade proformabalansräkningen per den 31 december 2021, har
fullföljandedatumet för NeoGames förvärv av Aspire Global inträffat den 31 december 2021.
4. Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats på grunden att NeoGames erhåller minst 90 procent
av de utestående aktierna i Aspire Global under acceptperioden, vilket skulle leda till påkallande av en
tvångsinlösenprocess av de återstående aktierna som inte lämnats in, i enlighet med Aspire Globals ändrade
bolagsordning och att således förvärva hela Aspire Globals utestående aktiekapital.
Justering 1
1) Anpassning genom att omklassificera poster i Aspire Globals resultaträkning till NeoGames
presentationssätt. Det vill säga omklassificering av spelförpliktelser, distributions- och
utvecklingskostnader för att anpassa till NeoGames presentation av driftskostnader i dess finansiella
rapporter.
2) Eliminering av koncerninterna transaktioner som inkluderats i de fristående resultaträkningarna för den
rapporterade perioden.
3) Justerat för att inkludera förväntade ytterligare intäkter och distributionskostnader som hade antecknats i
Aspire Globals avtal med Esports Technologies, avseende Aspire Globals avyttrade B2C-verksamhet, som
om sådant avtal hade ingåtts per den 1 januari 2021.
Justering 2
Representerar transaktionsrelaterade kostnader förenade med verkställandet av detta Erbjudande och avskrivning
av immateriella tillgångar sammanlänkade med transaktionen, som om de uppkommit den 1 januari 2021.
Justering 3
Eliminering av koncerninterna balanser, skulder och fordringar, sammanlänkade med koncerninterna transaktioner.
Balanser inkluderar skulder och fordringar som genererats i den löpande verksamheten och förlagsbevis.
Justering 4
Illustrerar de följande transaktionerna vid avslutande:
1) Den förväntade betalningen, till fullo, av köpeskillingsvederlaget i kontanta medel om 290 miljoner
amerikanska dollar och NeoGames emission av 7,6 miljoner nya aktier, under antagande att NeoGames
aktiepris på marknaden är 15,4 amerikanska dollar per 31 mars 2022 (”Vederlaget”). Skillnaden mellan den
förväntade värderingen av Aspire Global baserat på 111 svenska kronor per aktie och Vederlaget har
upptagits i reserv med avseende på transaktioner med närstående parter.
2) Transaktionsfinansiering och uppskjutna finansieringskostnader med avseende på sammanslagningen.
3) Elimineringen av Aspire Globals eget kapital-poster.
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4) Nuvarande ledningens preliminära uppskattade köpeskillingsallokering för goodwill och andra immateriella
rättigheter.
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Oberoende revisorns bestyrkanderapport av
proformaredovisning
Inofficiell översättning av den engelska originalrapporten.
Styrelsen för NeoGames S.A.
Bestyrkanderapport om sammanställning av proformaredovisning i en erbjudandehandling
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om NeoGames S.A.:s (”NeoGames”) styrelses
sammanställning av proformaredovisning. Proformaredovisningen består av proformabalansräkningen per den 31
december 2021 och proformaresultaträkningen för kvarvarande verksamhet och avstämning av mått som inte
definieras enligt IFRS (EBIT, EBITDA och justerat EBITDA) för året som då avslutades, och tillhörande noter som
anges i avsnittet ”Proformaredovisning” i erbjudandehandlingen som ges ut av NeoGames. De tillämpliga
kriterierna som är grunden utifrån vilken NeoGames styrelse har sammanställt proformaredovisningen är angivna i
den delegerade förordningen (EU) 2021/528 och beskrivs i avsnittet ”Proformaredovisning” i
erbjudandehandlingen.
Proformaredovisningen har sammanställts av NeoGames styrelse och ledning för att illustrera:
 effekten av förvärvet av samtliga aktier i Aspire Global Plc. (”Aspire”) (”Erbjudandet”) som framgår i avsnittet
”Proformaredovisning” i erbjudandehandlingen på NeoGames koncernbalansräkning per den 31 december 2021
och dess konsoliderade finansiella resultat för kvarvarande verksamhet (som exkluderar resultaten för avvecklad
verksamhet) för året som då avslutades som om transaktionen hade ägt rum den 31 december 2021 respektive
1 januari 2021,
och
 effekten av avyttringen av Aspires B2C-segment som inträffade den 30 november 2021 som framgår i avsnittet
”Proformaredovisning” i erbjudandehandlingen på NeoGames konsoliderade finansiella resultat för kvarvarande
verksamhet för året som avslutades den 31 december 2021 som om transaktionen hade ägt rum den 1 januari
2021.
Som del av denna process,
 har information om NeoGames finansiella ställning och finansiella resultat inhämtats av NeoGames styrelse från
NeoGames koncernredovisning för året som avslutades den 31 december 2021, på vilken en revision har
offentliggjorts,
och
 informationen om de mått som inte definieras enligt IFRS (EBIT, EBITDA och justerat EBITDA) har inhämtats av
NeoGames styrelse från NeoGames årsredovisning för året som avslutades den 31 december 2021, på vilken
ingen revision eller rapport om översiktlig granskning har offentliggjorts,
och
 informationen om Aspires finansiella ställning, finansiella resultat för kvarvarande verksamhet och mått som inte
definieras enligt IFRS har inhämtats av NeoGames styrelse från Aspires finansiella rapport för perioden om
avslutades den 31 december 2021, på vilken ingen revision eller rapport om översiktlig granskning har
offentliggjorts.
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Styrelsens och ledningens ansvar för proformaredovisningen
NeoGames styrelse är ansvarig för sammanställningen av proformaredovisningen i enlighet med kraven i den
delegerade förordningen (EU) 2021/528.
Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav enligt International Ethics Standards Boards for
Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (innefattande International Independence
Standards) (IESBA Code), som är baserad på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell
kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.
Företaget tillämpar Standard on Quality Control 1 och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Oberoende revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida proformaredovisningen, i alla väsentliga avseenden har sammanställts
korrekt av NeoGames styrelse i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2021/528, på de angivna
grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med NeoGames redovisningsprinciper med avseende på dess
finansiella ställning, resultat och mått som inte definieras enligt IFRS.
Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3420
Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i en
erbjudandehandling, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Denna standard
kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida NeoGames styrelse
har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, proformaredovisningen i enlighet med den delegerade förordningen
(EU) 2021/528.
För detta uppdrags syfte är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller uttalanden om
någon historisk finansiell information som har använts vid sammanställningen av proformaredovisningen, inte
heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information
som har använts vid sammanställningen av proformaredovisningen.
Syftet med proformaredovisning i en erbjudandehandling är enbart att illustrera effekten av betydelsefulla
händelser eller transaktioner på entitetens ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat
eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte
bestyrka att det faktiska utfallet för händelser eller transaktioner per den 31 december 2021 eller året som då
avslutas hade blivit som den har presenterats.
Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida
proformaredovisningen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna,
innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av NeoGames styrelse i
sammanställningen av proformaredovisningen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är
direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga bevis om
huruvida:
 De relaterade proformajusteringarna ändamålsenligt åskådliggör de angivna grunderna;
och
 Proformaredovisningen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på av den ojusterade
finansiella informationen;
och
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 Proformaredovisningen har sammanställts på en grund överensstämmande med NeoGames
redovisningsprinciper med avseende på dess finansiella ställning, resultat och mått som inte definieras enligt
IFRS.
De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av revisorns förståelse av karaktären på
NeoGames, händelserna eller transaktionerna för vilken proformaredovisningen har sammanställts, och andra
relevanta uppdragsförhållanden.
Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av proformaredovisningen.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har proformaredovisningen sammanställts korrekt, i alla väsentliga avseenden, enligt den
grund som anges i ”Proformaredovisning” i erbjudandehandlingen och att den grunden överensstämmer med
NeoGames tillämpade redovisningsprinciper med avseende på dess finansiella ställning, resultat och mått som inte
definieras enligt IFRS.
Användningsbegränsning
Den här rapporten är endast utfärdad i syfte för Erbjudandet som framgår i erbjudandehandlingen. Vårt arbete har
inte genomförts i enlighet med revisions-, bestyrkande- eller andra standarder och praxis som generellt godtas i
USA och bör således inte sättas tillit till som om den hade genomförts i enlighet med dessa standarder och praxis.
Således är denna rapport inte ändamålsenlig i andra jurisdiktioner och bör inte användas eller sättas tillit till i något
annat syfte än det ovan beskrivna. Vi godtar ingen skyldighet eller ansvar och bestrider allt ansvar mot alla
eventuella parter med avseende på eventuell användning av, eller tillit till, denna rapport i samband med alla typer
av transaktioner, inklusive försäljning av värdepapper förutom i Erbjudandet, som framgår i erbjudandehandlingen.

/s/ Ziv Haft
Ziv Haft
Certified Public Accountants, Isr.
BDO Member Firm
25 april 2022
Tel Aviv, Israel
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Beskrivning av Aspire Global
Följande information utgör en översiktlig beskrivning av Aspire Global. Informationen i denna beskrivning är, om
inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från Aspire Globals hemsida,
reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och den oreviderade bokslutskommunikén för
räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2021.

Allmänt och verksamhetshistorik
Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaming-lösningar som erbjuder företag allt de behöver för att driva
ett framgångsrikt iGaming-varumärke med kasino och sportspel. Aspire Globals B2B-erbjudande innefattar en
teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok, en spelaggregator och servicetjänster.
Aspire Global distribuerar även tredjeparts- och egenutvecklade spel och sportböcker till externa partners, genom
förvärven av spel-aggregatorn och spelstudion Pariplay 2019 och BtoBet, en sportboksleverantör, 2020. Aspire
Global är verksamt på över 30 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, innefattande länder som
exempelvis USA, Storbritannien, Danmark, Portugal, Spanien, Polen, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Kontor
finns i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Nordmakedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global grundades
2005 har varit noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2017.
Enligt den oreviderade bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2021 hade Aspire
Global-koncernen 544 anställda vid utgången av perioden och omsatte omkring 213,3 miljoner euro.

Verksamhetsöversikt
Den 1 december 2021 meddelade Aspire Global att det hade slutfört avyttringen av dess B2C-segment till den USAbaserade koncernen Esports Technologies, Inc. Avyttringen var en följd av Aspire Globals granskning av B2Csegmentet som offentliggjordes i mars 2021. B2C-segmentet utgörs av Aspire Globals egenutvecklade varumärken
som leds av Karamba. De egenutvecklade varumärkena verkade på företagsplattformen, vid sidan av B2Bvarumärken. Efter slutförandet av transaktionen blev B2C-varumärkena plattformspartners med Aspire Global.
Avyttringen av BC2-segmentet innebär att Aspire Global idag är ett renodlat B2B-företag med ett fortsatt stort
fokus på lönsam tillväxt.
Aspire Global tillhandahåller hela utbudet av B2B-tjänster med en egenutvecklad teknisk plattform, egenutvecklade
kasinospel, en egenutvecklad sportbok, en spelaggregator och servicetjänster. Bolaget erbjuder en komplett
utbudslösning för iGaming-operatörer – där omkring 75 procent av intäkterna kommer från beskattade, lokalt
reglerade eller blivande reglerade marknader. B2B-erbjudandet riktar sig till kasino- och sportoperatörer samt
landbaserade operatörer och experter inom marknadsföring, såsom närstående företag och mediaföretag, med
stark varumärkeskännedom och förmåga att generera stora volymer onlinetrafik. Bolaget kan hantera samtliga
aspekter från reglering och regelefterlevnad till betalningshantering, riskhantering, hantering av kundrelationer,
support och optimering av spelarvärde, vilket möjliggör för operatörer att fokusera på att marknadsföra sitt
varumärke och generera trafik.
Aspire Globals B2B-segment innefattar tre undersegment: Aspire Core, aggregator och spel (Pariplay) och sport
(BtoBet).
 Aspire Core: Aspire Core verkar med licens på flera marknader, där licensen i Malta täcker samtliga
onlinemarknader. Att ansluta sig till Aspire Global ger operatörer tillgång till ett stort antal marknader utan att, i
de flesta fall, behöva ansöka om egna licenser. Aspire Globals plattformspartners har tillgång till tjänster för
dataanalys on demand, utöver ett brett utbud av analysverktyg som ger fullständig kontroll över statistik och
aktivitet, såsom datainsamling, daglig rapporthantering, omvärldsbevakning, API-förbindelserapporter, back
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office-system och datafunktioner i realtid. Plattformen uppdateras kontinuerligt med nya funktioner som rör
reglering och löpande regelefterlevnad. Det interna reglerings- och regelefterlevnadsteamet övervakar all
verksamhet, genomför löpande utbildning och tillhandahåller regulatoriska uppdateringar och
marknadsföringsriktlinjer till partners för deras jurisdiktioner. Plattformen i sig kan användas exklusivt eller
kombineras med ett brett utbud av servicetjänster såsom kundtjänst, verktyg för hantering av kundrelationer
och finansiella tjänster. Enligt den oreviderade bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1 januari – 31
december 2021 stod Aspire Core för cirka 119,2 miljoner euro av Aspire Globals totala intäkter under 2021.
 Aggregator och spel (Pariplay): Aspire Globals dotterbolag Pariplay grundades 2010 och är en ledande
aggregator- och innehållsleverantör. Inom speldivisionen erbjuder Aspire Global både ett brett utbud av
egenutvecklade spel från interna studior, samt ett brett utbud av tredjepartsspel från leverantörer, allt
integrerat i en API och enkel integration, tillsammans med engagemangs- och bibehållandeverktyg på
aggregatorplattformsnivå. Enligt den oreviderade bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1 januari – 31
december 2021 stod aggregator och spel för cirka 30,0 miljoner euro av Aspire Globals totala intäkter under
2021.
 Sport (BtoBet): Förvärvet av BtoBet, en ledande sportboksleverantör, i oktober 2020 var ett stort steg i
skapandet av ett erbjudande som täcker alla huvudelementen i iGaming-värdekedjan inom B2B. Med den
egenutvecklade sportboken kontrollerar Aspire Global de immateriella rättigheternai betydande delar av
värdekedjan och kan styra hela färdplanen. Dessutom ger det också Aspire Global betydande flexibilitet vad
avser att lägga till nya funktioner och säkra snabb time to market. Enligt den oreviderade bokslutskommunikén
för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december stod sport, inklusive intersegment, för cirka 11,3 miljoner euro
av Aspire Globals totala intäkter under 2021.
Enligt den oreviderade bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2021 stod B2Bsegmentets försäljning, exklusive B2C-segmentet, för cirka 158,3 miljoner euro av Aspire Globals totala intäkter
under 2021. Aspire Global-koncernens verksamheter betjänar europeiska, amerikanska och afrikanska marknader,
som vanligtvis är segmenterade enligt följande: nordiska länder, Storbritannien och Irland, övriga Europa och övriga
världen.
Den 10 december 2021 offentliggjordes att Aspire Global hade signerat ett avtal om att förvärva 25 procent av
bingoleverantören END 2 END med en option att förvärva alla aktier inom tre eller fem års tid, vilket ger Aspire
Global tillgång till en verklig omnikanalsteknologi (eng. omni channel technology) och eget erbjudande i en av de
största vertikalerna i iGaming-branschen.
För mer information om Aspire Global, se Aspire Globals webbplats (www.aspireglobal.com).
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Aspire Globals finansiella information i
sammandrag
Nedanstående information avseende Aspire Global har hämtats från de reviderade årsredovisningarna avseende
2020 och 2019, såväl som den oreviderade bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december
2021 (vilken varken har reviderats eller granskats av Aspire Globals revisor) med jämförelsesiffror för perioden 1
januari – 31 december 2020.
Aspire Globals koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS),
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations
Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU.
Den oreviderade bokslutskommunikén för Aspire Global har upprättats i enlighet med IAS 34 (Interim Financial
Reporting).
Aspire Globals årsredovisningar och bokslutskommunikén finns tillgängliga på Aspire Globals webbplats:
(www.aspireglobal.com). Fullständig information om Aspire Globals finansiella utveckling och finansiella ställning
finns tillgänglig i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2020, 2019 och 2018.
Siffror som anges i detta avsnitt ”Aspire Globals finansiella information i sammandrag” är avrundade till tusentals
euro medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser redovisas med en decimal och
har också avrundats. Avrundning kan medföra att vissa sammanställningar inte summerar korrekt.

Aspire Global-koncernens resultaträkning i sammandrag
1 januari – 31 december

Belopp i tusentals euro såvida inte något annat anges

Nettointäkter
Distributionskostnader
Spelförpliktelser
Administrativa kostnader
EBITDA (vinst före räntor, skatt ned- och
avskrivningar)
Rörelseintäkter
Inkomster före inkomstskatt
Nettointäkter före bolagsandel i intressebolags
resultat
Nettointäkter och summa totalresultat

(Oreviderad bokslutskommuniké för 2021

1 januari – 31 december

2021 oreviderad, 2020 reviderad)

(Reviderade årsredovisningar för 2020 och 2019)

20211)

2020

2020

2019

2018

210 220
-138 083
-15 931
-21 202
35 004

156 844
-108 395
-4 334
-17 023
27 092

156 844
-108 395
-4 334
-17 023
27 092

127 538
-87 052
-4 166
-14 616
21 704

102 483
-64 123
-4 406
-12 753
21 201

26 258
26 375
24 133

20 810
16 407
15 013

20 810
16 407
15 013

17 744
16 917
1 884

19 306
19 498
18 512

22 560

13 116

13 116

405

16 172

1) B2C som fortsatt verksamhet.
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Aspire Global-koncernens balansräkning i sammandrag
1 januari – 31 december

Belopp i tusentals euro såvida inte något annat anges

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Summa eget kapital hänförligt till bolagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

(Oreviderad bokslutskommuniké för 2021

1 januari – 31 december

2021 oreviderad, 2020 reviderad)

(Reviderade årsredovisningar för 2020 och 2019)

2021

2020

2020

2019

2018

92 593
121 287
213 880

89 069
55 229
144 298

89 069
55 229
144 298

47 174
54 114
101 288

21 937
76 214
98 151

129 314

47 621

47 621

34 449

38 674

994
25 589
57 983
213 880

318
19 218
77 141
144 298

318
19 218
77 141
144 298

-217
29 387
37 669
101 288

-217
27 527
32 167
98 151

Aspire Global-koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
1 januari – 31 december

Belopp i tusentals euro såvida inte något annat anges

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvida medel vid årets slut

(Oreviderad bokslutskommuniké för 2021

1 januari – 31 december

2021 oreviderad, 2020 reviderad)

(Reviderade årsredovisningar för 2020 och 2019)

2021

2020

2020

2019

2018

23 272
30 269
-18 600
63 651

27 655
-26 460
-1 520
28 710

27 655
-26 460
-1 520
28 710

2 523
-21 270
-5 938
29 035

23 6441)
-6 7621)
23 4261)
53 720

1) Omklassificerade.

Nyckeltal och aktiedata
1 januari – 31 december

(Oreviderad bokslutskommuniké för 2021)
Belopp i tusentals euro såvida inte något annat anges

Nyckeltal
Intäkter
EBITDA (vinst före räntor, skatt, ned- och
avskrivningar)
EBITDA-marginal, %
EBIT (vinst före finansiella poster och skatt)
EBIT-marginal, %
Aktiedata
Utdelning per aktie, svenska kronor
Resultat per aktie före utspädning, euro
Resultat per aktie efter utspädning, euro

1 januari – 31 december

(Reviderade årsredovisningar för 2020 och 2019)

2021

2020

2020

2019

2018

213 331
35 004

161 894
27 092

161 894
27 092

131 445
21 704

104 592
21 201

16,4
26 258
12,3

16,7
20 810
12,9

16,7
20 810
12,9

16,5
17 744
13,5

20,3
19 306
18,5

1,77
1,75

0,28
0,28

0,28
0,28

0,01
0,01

1,27
0,36
0,35
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Aspire Globals aktiekapital och ägarstruktur
Allmänt
Aktierna i Aspire Global är upptagna till handel på
Nasdaq First North Premier Growth Market under
kortnamnet ASPIRE och ISIN-kod SE0010298109.

Aktiekapital
Per den 17 januari 2022 uppgick antalet utestående
aktier i Aspire Global till 46 658 404 med ett nominellt
värde om 0,0025 brittiska pund per aktie, vilket
innebär ett totalt aktiekapital om 116 646,01 brittiska
pund. Under antagande att alla nuvarande utestående

incitamentsprogram i Aspire Global accelereras, skulle
det finnas ytterligare 828 094 aktier i Aspire Global
baserat på nettoemittering, vilket innebär ett totalt
aktiekapital om 118 716,245 brittiska pund. Varje aktie
berättigar innehavaren till en (1) röst på
bolagsstämma. Aktierna är fritt överlåtbara.

Aktieägare
Per den 31 mars 2022 hade Aspire Global 2 092
aktieägare. Tabellen nedan visar de tio största
aktieägarna i Aspire Global per den 31 mars 2022.

Ägare

Antal aktier

Procent av
aktiekapitalet

Procent av
rösterna

Matalon Barak

12 048 000

25,81

25,81

Zahavi Pinhas

7 550 000

16,17

16,17

Azur Elyahu

7 500 000

16,07

16,07

Aran Aharon

3 000 000

6,43

6,43

BNY MELLON SA/NV

2 051 450

4,39

4,39

Merrill Lynch Professional Clearing

1 988 626

4,26

4,26

BNY MELLON NA

1 571 978

3,37

3,37

J.P. Morgan Securities Plc

1 333 422

2,86

2,86

Pakarinen, Janne Heikki Petteri

1 049 811

2,25

2,25

920 165

1,97

1,97

39 013 452

83,58

83,58

7 663 634

16,42

16,42

46 677 086

100,0

100,0

Goldman Sachs & Co. LLC
10 största aktieägarna
Övriga
SUMMA

Konvertibler och optioner
Som anges nedan har Aspire Global utfärdat
aktieoptioner enligt sina utestående
incitamentsprogram. Erbjudandet görs under
antagande, och är villkorat av, att alla nuvarande
utestående incitamentsprogram i form av
optionsplaner i Aspire Global accelereras och att
sådana optioner konverteras till högst 828 094 aktier i
Aspire Global, baserat på nettoutnyttjande. Om
optionerna konverteras till fler än det ovannämnda
antalet aktier i Aspire Global kommer vederlaget i
Erbjudandet, såvida inte Erbjudandet istället återkallas

på grundval av det tredje fullföljandevillkoret under
”Villkor och anvisningar” ovan, att minskas så att det
totala vederlaget för alla aktier i Aspire Global i
Erbjudandet inte ändras.
Aspire Global har inga utestående konvertibler,
teckningsoptioner eller andra värdepapper förutom de
ovannämnda aktieoptionerna.

Utdelningspolicy
Aspire Globals utdelningspolicy är att lämna årlig
utdelning på totalt minst 50 procent av Bolagets
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nettovinst efter skatt, med förbehåll för styrelsens
egen handlingsfrihet. När styrelsen för Aspire Global
överväger utdelning kan de vid tiden gällande
villkoren, inklusive Bolagets finansiella resultat,
kapitalkrav, Aspire Global-koncernens förmåga att
infria sina förutsebara finansiella skulder,
investeringsmöjligheter, kontraktuella begränsningar,
lagstadgade begränsningar av Aspire Globals förmåga
att lämna utdelning som föreskrivs av maltesiska
bolagslagar och andra faktorer, bedömas vara
relevanta faktorer för styrelsen.
På årsstämman den 6 maj 2021 beslutade aktieägarna
att ingen utdelning skulle lämnas för
räkenskapsåret2020. Enligt bokslutskommunikén för
räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2021, har
styrelsen för Aspire Global föreslagit att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Aktieägaravtal etc.
Barak Matalon, Aharon Aran, Pinhas Zahavi och
Eliyaho Azur har ingått ett röstningsavtal, enligt vilket
Barak Matalon och Aharon Aran ska anses utgöra en
grupp av aktieägare och Pinhas Zahavi och Eliyaho
Azur ska anses utgöra en annan grupp av aktieägare
(”Röstningsavtalet i Aspire Global”). Vid val av nya
styrelseledamöter ska båda grupperna stödja den
andra gruppens förslag. Röstningsavtalet i Aspire
Global är tillämpligt på alla frågor som rör val av eller
avsättande av styrelseledamöter och är föremål för
tvingande lagar och regler som är tillämpliga på
bolaget och dess styrelse. I en situation där det bara
finns en vakans och vardera gruppen presenterar olika
kandidater ska den grupp som innehar det minsta
antalet aktier rösta i enlighet med den andra gruppen.
Röstningsavtalet i Aspire Global upphör att gälla vid
det tidigast inträffade av att (i) båda grupperna
innehar tillsammans aktier som representerar mer än
50 procent av bolagets emitterade och utestående
aktiekapital, eller (ii) båda grupperna innehar
tillsammans aktier som representerar mindre än 10
procent av bolagets emitterade och utestående
aktiekapital.

Innehav av egna aktier
Aspire Global innehar inte några egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen
Vid den extra bolagsstämman den 9 december 2021
beslutade aktieägarna att godkänna en ny optionspool
för upp till 700 000 av de utestående aktierna i
bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 1,5
procent av aktiekapitalet och rösterna. Det beslutades
att bemyndiga styrelsen att emittera och tilldela upp
till 700 000 av de outgivna stamaktierna i bolaget till
nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag som en
del av Personaloptionsprogrammet (definierat nedan),
som ska vara giltigt under den längsta period som
tillåts enligt tillämplig lag, vilket är fem (5) år från den
extra bolagsstämmans beslut. Det beslutades vidare
att bemyndiga styrelsen, i enlighet med artikel 88(7) i
aktiebolagslagen (kapitel 386 i lagarna över Malta), att
begränsa eller återkalla eventuella företrädesrätter för
aktieägare i förhållande till styrelsens tilldelning av
aktier beträffande det beslutade bemyndigandet.

Incitamentsprogram
Aspire Global har följande fyra separata
aktierelaterade incitamentsprogram utfärdade: (i) ett
program för vissa nyckelpersoner som infördes 2007
(”Aktieoptionsprogram 2007”), (ii) ett program för
styrelseledamöter som introducerades 2017
(”Styrelseprogram”), (iii) ett program för vissa
nyckelpersoner (som inkluderar VD och CFO) som
introducerades 2017 (”Aktieoptionsprogram 2017”)
och (iv) ett program för nyckelpersoner i bolaget och
dess dotterbolag som introducerades 2021
(”Aktieoptionsprogram för anställda”).
Aktieoptionsprogram 2007
Enligt Aktieoptionsprogrammet 2007 är åtskilliga
anställda berättigade att köpa totalt 2 582 000 aktier i
Aspire Global till ett pris om 0,50 euro per aktie. Under
2022 och 2021 beviljade styrelsen vissa anställdas
utnyttjande av optioner för att köpa 17 336 respektive
40 668 aktier enligt Aktieoptionsprogrammet 2007.
Om alla optioner enligt Aktieoptionsprogrammet 2007
som ännu inte har utnyttjats av optionsinnehavarna
skulle beviljas till och utnyttjas av berättigade
personer, skulle de emitterade och utestående
aktierna i bolaget öka med 133 778 aktier vid
nettoutnyttjande (140 272 aktier vid
bruttoutnyttjande).
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Styrelseprogram
Vid den extra bolagsstämman den 21 juni 2017
beslutade aktieägarna att implementera ett
aktierelaterat incitamentsprogram för
styrelseledamöterna. Styrelseprogrammet har
utformats för att främja bolagets långsiktiga intressen
genom att motivera och belöna styrelsemedlemmarna
med aktieoptioner. I enlighet med
Styrelseprogrammet kan bolaget emittera 185 000
beviljade men ännu inte emitterade aktier (totalt
200 000 aktier, av vilka 15 000 aktier redan har
emitterats). Carl Klingberg innehar 100 000 optioner
och Fredrik Burvall innehar 100 000 optioner, av vilka
15 000 utnyttjades under 2020. Inga återstående
optioner är reserverade enligt Styrelseprogrammet.
Den 17 december 2021 tilldelades 40 000 optioner av
de ovan nämnda 200 000 beviljade aktierna enligt
Styrelseprogrammet – 20 000 till Carl Klingberg och
20 000 till Fredrik Burvall. Om alla optioner enligt
Styrelseprogrammet som ännu inte har utnyttjats av
optionsinnehavarna skulle tilldelas och utnyttjas av
berättigade personer skulle de emitterade och
utestående aktierna i bolaget öka med 124 604 aktier
vid nettoutnyttjande (185 000 aktier vid
bruttoutnyttjande). Vid den extra bolagsstämman den
9 december 2021 beslutade aktieägarna att löptiden
för Styrelseprogrammet skulle förlängas till och med
den 9 december 2026 och att bolaget ska upprätta ett
tillägg till Styrelseprogrammet i syfte att ändra punkt
14 i Styrelseprogrammet för att återspegla det
förlängda datumet 9 december 2026.
Aktieoptionsprogram 2017
På den extra bolagsstämman den 21 juni 2017
beslutade aktieägarna att implementera ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare,
nyckelpersoner och andra anställda i Aspire Global.
Bolaget har reserverat 775 800 utestående, men ännu
inte emitterade, aktier för Aktieoptionsprogrammet
2017. Optionerna är reserverade för nuvarande och
framtida anställda, av vilka: (i) ledning och andra
ledande befattningshavare (inte fler än 20 personer)
kan erbjudas upp till 615 800 optioner; och (ii) övriga
anställda (inte fler än 200 personer) kan erbjudas upp
till 12 000 optioner per person, totalt högst 160 000
optioner. Under 2022 och 2021 beviljade styrelsen i
Aspire Global vissa anställda utnyttjande av optioner
för att köpa 62 125 respektive 99 680 aktier enligt
Aktieoptionsprogrammet 2017. Om alla optioner enligt

Aktieoptionsprogrammet 2017 som ännu inte
utnyttjats av optionsinnehavarna skulle tilldelas och
utnyttjas av berättigade personer, skulle de
emitterade och utestående aktierna i bolaget öka med
367 124 aktier vid nettoutnyttjande (572 666 vid
bruttoutnyttjande). Vid den extra bolagsstämman den
9 december 2021 beslutade aktieägarna att löptiden
för Aktieoptionsprogrammet 2017 skulle förlängas till
och med den 9 december 2026 och att bolaget ska
upprätta ett tillägg till Aktieoptionsprogrammet 2017
för att ändra punkt 15 i Aktieoptionsprogrammet 2017
så att den återspeglar det förlängda datumet 9
december 2026.
Aktieoptionsprogram för anställda
Vid den extra bolagsstämman den 9 december 2021
beslutade aktieägarna att godkänna en ny optionspool
för upp till 700 000 av de utestående aktierna i
bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 1,5
procent av aktiekapitalet och rösterna. Det beslutades
att det högsta antalet aktier som kan emitteras som
ett resultat av att de anställda beviljas optioner är
700 000, vilket ska allokeras till ett
aktieoptionsprogram för anställda som fastställer de
villkor som gäller för optioner som beviljas till
nyckelpersoner i bolaget och koncernen. Varje option
enligt Aktieoptionsprogrammet för anställda berättigar
innehavaren till att köpa en stamaktie i bolaget till ett
pris som motsvarar marknadspriset för aktierna per
dagen för beviljandet. Aktieoptionsprogrammet för
anställda ska vara gällande under en löptid om högst
fem år, vilket är tillåtet enligt lag, och ska följaktligen
upphöra att gälla den 9 december 2026, med förbehåll
för förnyelse från aktieägarna på framtida
bolagsstämma.
Den 17 december 2021 godkände styrelsen tilldelning
av 671 500 optioner till vissa anställda, i enlighet med
ett beslut som fattats på extra bolagsstämman den 9
december 2021. Om alla optioner enligt
Aktieoptionsprogrammet för anställda som ännu inte
utnyttjats av optionsinnehavarna skulle beviljas till och
utnyttjas av berättigade personer, skulle de
emitterade och utestående aktierna i bolaget öka med
183 906 aktier.
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Väsentliga avtal (inklusive change of
control-klausuler)
Den 20 juni 2013, ingick Pariplay Limited (”Pariplay”)
ett avtal med Fordart Limited (”Fordart”), enligt vilket
Pariplay beviljar Fordart och dess närstående bolag en,
bland annat, evig, oåterkallelig licens, med rätt till
underlicensiering, att använda Pariplays spelplattform
och vissa skräddarsydda och tredjepartsspel, samt
vissa varumärken med koppling till spelen. Licensen
kommer att vara exklusiv under en period om 30
månader för varje skräddarsytt spel. Som vederlag
därav har Pariplay rätt till en andel av
nettospelintäkterna.
Den 12 november 2017 ingick Aspire Global och
Marketplay Ltd. (”MarketPlay”), en entitet i vilken

Aspire Global innehar aktier, ett White Label Servicesavtal enligt vilket Aspire Global till MarketPlay
tillhandahåller ett onlinespelerbjudande som
innefattar onlinespel, sportbettingerbjudande och
white label-tjänster, för att underlätta erbjudandet av
ett MarketPlay-brandat distanserbjudande av spel till
spelare som är slutanvändare. Avtalstiden är fem år,
med automatisk förnyelse för perioder om fem år
vardera. Som vederlag därav är Aspire Global
berättigat till en andel av nettospelintäkterna.
Med undantag för det som anges ovan är NeoGames
inte medvetet om några väsentliga avtal som skulle
kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att
kontrollen över Aspire Global förändras som ett
resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.
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Aspire Globals styrelse, verkställande ledning
och revisorer
Styrelse10

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Örebro
universitet, Sverige, MBA från Stockholms
universitet, Sverige.

Carl Klingberg (1961)
Styrelseordförande och styrelsemedlem sedan 2017,
ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Mackmyra
Svensk Whisky AB, Strömsta Säteri AB och Pay & Pray
AB. Styrelseledamot i Scandinavian Weldtech Holding
AB och DHS Venture Partners AB.
Bakgrund: CEO för Scandinavia Online AB och SOL
Content AB. Managing Director för bwin Games AB.
Styrelseordförande i Heads Svenska AB och
styrelseledamot i Avanza Fondkommission AB.
Utbildning: Kandidatexamen från Handelshögskolan i
Stockholm, Sverige, med inriktning på
marknadsföring och databehandling.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Aspire
Global, verkställande ledning och Aspire Globals
större aktieägare.
Innehav: 100 000 optioner för 100 000 aktier.
Fredrik Burvall (1972)
Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i revisions- och
hållbarhetsutskottet

Oberoende: Oberoende i förhållande till Aspire
Global, verkställande ledning och Aspire Globals
större aktieägare.
Innehav: 50 018 aktier och 85 000 optioner för
85 000 aktier.
Barak Matalon (1970)
Styrelseledamot sedan 2005 och ledamot i
ersättningsutskottet
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Neogames S.A. och
Neolotto.
Bakgrund: VP Sales and Marketing för den israeliska
sändningskanalen NCP. Sales Director för Internet
Gold.
Utbildning: B.A. i ekonomi från Tel Aviv College,
Israel.
Oberoende: Inte oberoende i förhållande till Aspire
Global, verkställande ledning och Aspire Globals
större aktieägare.
Innehav: 12 048 000 aktier.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Speqta AB och
M.O.B.A. Network AB (plc). Styrelseledamot i
Gambling.com Group (plc), Movs Technology Group
AB och Enteractive Ltd. Styrelseledamot och VD för
The Networked Nation – tNN AB.

Aharon Aran (1949)

Bakgrund: CEO för Cherry AB (publ).
Styrelsesuppleant i Bell Maritime Gaming AB.
Styrelseledamot och VD för Cherry Casino Syd AB,
Playcherry PR & Media AB och Svenska Klubbspel AB.
Styrelseledamot i Cherry Malta Ltd, Esprom Ltd,
Inprom Ltd, Cherry Gaming Ltd, Playcherry Ltd,
Yggdrasil Malta Ltd, Cherry Ltd, Yggdrasil Gaming Ltd
och Yggdrasil Software Ltd.

Bakgrund: CEO för TMF Media Group och Omnicom
Media Group, Israel office. CEO för Schoken local
newspapers group. CEO för Hadashot daily
newspaper. VP marketing för Elite confectionary
group. EVP för Yedioth Ahronoth Media group,
Reshet TV – Ch. 22 och TV Channel 10.

10

Styrelseledamot sedan 2018 och ledamot i
revisionsutskottet
Andra uppdrag: Styrelseledamot i NeoGames S.A.
och VD för Israeli Audience Research Board.

Uppgifter om aktieinnehav i detta avsnitt inkluderar närstående fysiska och juridiska personers innehav.
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Utbildning: B.A. i ekonomi och MBA i
företagsekonomi och företagsledning från Tel Aviv
University, Israel.
Oberoende: Oberoende i förhållande till Aspire
Global och verkställande ledning. Inte oberoende i
förhållande till Aspire Globals större aktieägare.
Innehav: 3 000 000 aktier.
11

Verkställande ledning

Integration för Paddy Power Betfair. Seniora produktoch verksamhetsroller på Betfair. Lean Six Sigma och
Process Improvement-roller hos Trelleborg AB och
andra organisationer i Europa och USA.
Utbildning: Bachelor of Engineering (Hons),
University of Malta. MSc. i teknisk företagsledning,
University of Warwick, Storbritannien.
Innehav: 10 753 aktier och 130 000 optioner för
130 000 aktier.
Yoel Zuckerberg (1986)

Tsachi Maimon (1978)

VP Product sedan 2019

CEO sedan 2013
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Neolotto,
Minotauro och MarketPlay.
Bakgrund: Styrelseledamot i Aspire Global. Head of
Casino på TNT Marketing. Call Center Manager på
Cellcom.
Utbildning: M.A. i ekonomi från College of
Management, Israel, B.A. i tvärvetenskapliga studier
för framstående tjänstemän från Hebrew University
of Jerusalem, Israel.
Innehav: 800 000 aktier och 348 000 optioner för
348 000 stamaktier.
Motti Gil (1973)
CFO sedan 2016 och Chief Officer of Responsible
Gaming sedan 2018

Andra uppdrag: Bakgrund: Head of Product på Aspire Global. Senior
Product Gaming Team Leader på Ladbrokes Coral
Group. CRM Team Leader B2B US på 888holdings.
Head of Poker & Belgium Regional Manager på
Ladbrokes. Internal Poker Marketing Manager på TNT
Marketing.
Utbildning: B.A. i Business, Management, Marketing
och relaterade supporttjänster från ICHEC, Belgien.
Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) från ULB,
Belgien.
Innehav: 70 000 optioner för 70 000 aktier.
Shlomit Kedem (1980)
VP HR & Operations sedan 2020
Andra uppdrag: -

Andra uppdrag: Bakgrund: CFO för GoNet Systems. Vice President of
Finance och CFO för IXI Mobile.
Utbildning: B.A. i redovisning och ekonomi från
Hebrew University, Israel. Certified Public Accountant
(CPA) i Israel.
Innehav: 66 664 aktier och 203 334 optioner för
228 336 aktier.

Bakgrund: Head of HR & Operations på Aspire
Global. B2B Marketing Manager på Aspire Global.
Marketing Manager på Cellcom. Retention Manager
på Cellcom.
Utbildning: Samhällskunskap från Open University of
Israel, Israel.
Innehav: 66 000 optioner för 66 000 aktier.

Antoine Bonello (1975)
Chief Operations Officer (COO) sedan 2020
Andra uppdrag: Bakgrund: COO för William Hill International och Mr.
Green Ltd. Managing Director och Director of

11

Uppgifter om aktieinnehav i detta avsnitt inkluderar närstående fysiska och juridiska personers innehav.
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Paul Myatt (1976)
Chief Business Development Officer sedan 2020
Andra uppdrag: Bakgrund: Chief Commercial Officer och Managing
Director för Quickspin. Head of New Business på
NetEnt.

Interactive Solutions på Everi. Seniora strategiska
produktpositioner på Aristocrat.
Utbildning: Master of Business Administration från
Northeastern University’s D’Amore-McKim School of
Business, USA
Innehav: 10 000 aktier och 70 000 optioner för
70,000 aktier.

Utbildning: B.A (Hons) i Business Information
Technology från Coventry University, Storbritannien.
PGDip i Applied Psychology från University of
Liverpool, Storbritannien.

Adrian Bailey (1977)

Innehav: 60 000 optioner för 60 000 aktier.

Bakgrund: VP Marketing för NeoGames. Managing
Director för Aspire Global. VP Digital and Head of
Casino för Caesars Interactive entertainment.

Aditya Bhushan (1980)
Chief Technology Officer sedan 2021
Andra uppdrag: -

Managing Director på Pariplay
Andra uppdrag: -

Utbildning: High school matriculation certificate från
Sandringham high school.

Bakgrund: Systems Architect, Director of Platform
och CTO på NetEnt. Computer Scientist på Adobe
Systems.

Innehav: 63 750 aktier.

Utbildning: Master i Computer Applications och
Bachelor i fysik från Delhi University, Indien.

Andra uppdrag: -

Innehav: 1 500 aktier och 40 000 optioner för 40 000
aktier.
Quincy Raven (1978)
Managing Director US sedan 2021
Andra uppdrag: Bakgrund: Senior Director, Gaming & Payments på
Blackhawk Network. Executive Director, Business
Development på Scientific Games. Vice President,

Dima Reiderman (1981)
Chief Operating Officer på BtoBet

Bakgrund: Chief Operations Officer för Aspire Global,
VP Marketing & CRM för Aspire Global, olika
positioner inom e-handel, specialiserat på försäljning
och kundlojalitet. CRM Director för NeoGames, Head
of Sales & Retention för Nextrade Ltd och Head of
Sales Department för DSNR.
Utbildning: B.A. i Economics and Management från
Ruppin Academic Center, Israel, med Financing and
Banking som huvudämne.
Innehav: 400 aktier och 89 900 optioner för 164 600
aktier.

Revisorer
Vid Aspire Globals årsstämma den 6 maj 2021 utsågs BDO till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Auktoriserad
revisor Sam Spiridonov är huvudansvarig revisor.

Övrigt
Aspire Globals årsredovisning för räkenskapsåret 2020 hänvisar inte till några avtal mellan Aspire Global och dess
styrelseledamöter eller anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras anställning upphör till följd av ett
offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Aspire Global.
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Aspire Globals bolagsordning
Aspire Globals bolagsordning per dagen för denna erbjudandehandling inkluderas nedan. Fullföljandet av
Erbjudandet är villkorat av att bolagsordningen ändras innan utgången av acceptperioden i Erbjudandet, enligt det
andra fullföljandevillkoret för Erbjudandet som framgår ovan.
1.

Interpretation

1.1.

The regulations contained in the First Schedule to the Act (the "First Schedule") shall not apply to the
Company, and the Company's Articles of Association shall be the Articles set out hereunder.

1.2.

In these Articles (if not inconsistent with the subject or context) the words and expressions set out in the
first column below shall bear the meanings set opposite to them respectively:
Act

means the Companies Act 1995, Cap.386 of the Laws of Malta

Articles

means the Articles of Association of the Company as altered from
time to time

Business Online Newspaper

means the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar).

Financial Markets Act

means the Financial Markets Act, Chapter 345 of the Laws of Malta

In writing

includes written or produced by any substitute for writing or partly
one and partly another including printing, typewriting, lithography,
photography and any other mode or modes of presenting or
reproducing words in a visible and non-transitory form, including an
electronic communication which is capable of being read, stored
and/or printed

Memorandum

shall mean the Memorandum of Association of the Company as
altered from time to time

Month

shall mean a calendar month

Office

shall mean the registered office of the Company

Officer

shall include a Director, manager and the Secretary but shall not
include an auditor

Paid

shall mean paid or credited as paid

Register

shall mean the register of members of the Company pursuant to
article 123 of the Act

Secretary

shall include any person appointed by the Directors to perform any
of the duties of the Secretary including, but not limited to, a joint,
assistant or deputy Secretary

Shareholders meeting

shall include both a General Meeting and a meeting of the holders of
any class of shares of the Company

Section

Shall mean a section of these Articles

Stock Exchange

means Nasdaq First North or another multilateral trading facility or
regulated market in Sweden

Transfer Office

shall mean the place where the Register is situated for the time
being

Year

shall mean calendar year
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1.3.

All of the provisions of these Articles as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words
“share” and “shareholder” shall be construed accordingly.

1.4.

Words denoting the singular shall include the plural and vice versa. Words denoting the masculine shall
include the feminine. The word "person" includes a body of persons.

1.5.

An Extraordinary Resolution of the shareholders shall be effective for any purpose which is specified as
requiring an Extraordinary Resolution in these Articles or in the Act. All other matters for which approval of
the shareholders is required under any provisions of these Articles or the Act shall be approved by Ordinary
Resolution.
An Extraordinary Resolution shall be effective for any purpose for which an Ordinary Resolution is required
under any provisions of these Articles.
An Extraordinary Resolution is one where:
(i)

it has been taken at a general meeting of which notice specifying the intention to propose the text
of the resolution as an extraordinary resolution and the principal purpose thereof has been duly
given; and

(ii)

it has been passed by a member or members having the right to attend and vote at the meeting
holding in the aggregate not less than seventy-five per cent (75%) in nominal value of the shares
represented and entitled to vote at the meeting and at least fifty-one per cent (51%) in nominal
value of all the shares entitled to vote at the meeting:
Provided that, if one of the aforesaid majorities is obtained, but not both, another meeting shall
be convened within thirty days in accordance with the provisions of these Articles for the calling of
meetings to take a fresh vote on the proposed resolution. At the second meeting the resolution
may be passed by a member or members having the right to attend and vote at the meeting
holding in the aggregate not less than seventy-five per cent (75%) in nominal value of the shares
represented and entitled to vote at the meeting. However, if more than half in nominal value of all
the shares having the right to vote at the meeting is represented at that meeting, a simple
majority in nominal value of such shares so represented shall suffice.

(iii)

With respect to any new issue of shares or issue of warrants or convertible instruments, transfer
of shares, warrants or convertible instruments which have been issued by a company within the
Company group, an Extraordinary Resolution must always be adopted or approved by the general
meeting of the issuing company, where:
i. the members of the Company shall not hold pre-emption rights to subscribe pro rata to the
number of shares they own; and
ii. the persons who are, instead, entitled to subscribe for shares, warrants or convertible
instruments belong to one or more of the following categories:
1. members of the board of directors of the issuing company or another undertaking
within the same group;
2. the chief executive officer of the issuing company or another undertaking within the
same group;
3. other employees of the issuing company or another undertaking within the same
group except where the issue is of shares under an option plan previously approved by
an Extraordinary Resolution;
4. a spouse or co-habitee of any person referred to in points 1–3;
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5. a person who is under the custody of any person referred to in subsections 1–3; or
6. a legal person over which any person referred to in points 1–5, alone or together;
7. with any other person referred to therein, exercises a controlling influence.
1.6.

In conjunction with an issue pursuant to Section 1.5 (iii), authorisation may not be granted pursuant to
Section 7 below.

1.7.

Where a company or other entity which is a subsidiary of the Company resolves upon such an issue as
referred to in Section 1.5 (iii), the resolution of such other entity must also be approved by the general
meeting in accordance with 1.5 (iii) by the Company.

1.8.

Where the Company or a subsidiary of the Company has issued shares, warrants or convertible instruments
to another company within the same group with subscription rights, the latter company may not transfer
the shares, warrants or convertible instruments to any person referred to in Section 1.5 (iii) unless an
Extraordinary Resolution in accordance with Section 1.5 (iii) thereon has been adopted by the general
meeting of the company.

1.9.

A resolution regarding a transfer from a subsidiary pursuant to 1.91.8 must also be approved by the general
meeting of the Company if the parent company in the group by Extraordinary Resolution in accordance
with Section 1.5 (iii).

1.10.

Nor may the Company or a subsidiary of the Company, in cases other than as referred to above, transfer to
the Company shares in a subsidiary or warrants or convertible instruments which have been issued by the
Company to any person referred to in Section 1.5 (iii) unless the transfer has been approved by the general
meeting of the Company.

1.11.

Any new issue of shares or issue of warrants or convertible instruments, transfer of shares, warrants or
convertible instruments in violation of Sections 1.5(iii)-1.10 are invalid.

1.12.

An Ordinary Resolution shall be taken at a general meeting and passed by a member or members having
the right to attend and vote at the meeting holding, in the aggregate, shares entitling the holder or holders
thereof to more than fifty per cent (50%) of the voting rights attached to shares represented and entitled
to vote at the meeting.

1.13.

A general meeting may not pass any resolution which is likely to give an undue advantage to a member or
another person to the detriment of the Company or other members.

Share Capital
2.

Increase of share capital

2.1.

The Company may from time to time by Ordinary Resolution increase its capital by such sum to be divided
into shares of such amounts as the resolution shall prescribe provided that the members shall have preemptive rights to any shares issued. All new shares shall be subject to the provisions of the Act and these
Articles with reference to allotment, payment of calls, transfer, transmission, forfeiture and otherwise.

2.2.

Any increase of share capital, subject to Sections 1.5(iii) - 1.11 where the members shall not have preemptive rights to subscribe for new shares requires an Extraordinary Resolution.

3.

Consolidation, subdivision and cancellation

3.1.

The Company may by Ordinary Resolution:
3.1.1. consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing
shares;
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3.1.2. cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been subscribed, or
agreed to be subscribed, by any person and diminish the amount of its capital by the amount of
the shares so cancelled;
3.1.3. subdivide its shares or any of them, into shares of smaller nominal value than is fixed by the
Memorandum of Association (subject, nevertheless, to the provisions of the Act) and so that the
resolution whereby any share is subdivided may determine that, as between the holders of the
shares resulting from such subdivision, one or more of the shares may, as compared with the
others, have any such preferred, deferred or other special rights, or be subject to any such
restrictions, as the Company has power to attach to unissued or new shares.
3.2.

Whenever as a result of a consolidation or subdivision of shares any members would become entitled to
fractions of a share, the Directors shall procure, unless the Company’s shares are listed on a regulated
market, that an agreement is made with one or several members that they will transfer shares, without
consideration, to members which holdings are not evenly divisible and entitled to fractions of share, up to
an amount required for their holdings to be evenly divisible for their shares to correspond to a whole
number of new shares (rounded up). If the aforementioned would not be practicable the Directors may, on
behalf of those members sell the shares representing the fractions for the best price reasonably obtainable
to any person (including, subject to articles 106 and 107 of the Act, the Company) and distribute the net
proceeds of sale in due proportion among those members, and the Directors may authorize some person to
transfer the shares to, or in accordance with the directions of, the purchaser. The transferee shall not be
bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be affected by any
irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.

4.

Purchase of own shares

4.1.

In the event that the Company’s shares are listed on a regulated market or a multilateral trading facility
(MTF), and subject to the provisions of articles 106 and 107 of the Act, the Company may purchase, or may
enter into a contract under which it will or may purchase, any of its own shares of any class (including any
redeemable preference shares).

4.2.

The Company may not exercise any right in respect of shares held by it, including any right to attend or vote
at meetings, to participate in any offer by the Company to shareholders or to receive any distributions
(including in a winding-up), but without prejudice to its right to sell the shares, to receive an allotment of
shares as fully paid bonus shares in respect of the shares or to receive any amount payable on redemption
of any redeemable preference shares.

5.

Reduction of Capital

5.1.

Subject to the provisions of the Act, the Company may by Extraordinary Resolution reduce its share capital,
share premium account, capital redemption reserve or other undistributable reserve in any way.

Shares
6.

Rights attaching to shares on issue

6.1.

Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of
shares, any share in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or
such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the Company may
from time to time by Ordinary Resolution determine (or, in the absence of any such determination, as the
Directors may determine).

6.2.

Notwithstanding 6.1 no share may carry voting rights which are more than ten times greater than the
voting rights of any other share.

60 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

7.

Directors' power to allot securities

7.1.

Pursuant to article 85 of the Act and article 88 of the Act relating to pre-emption rights, for the period of 5
years from 30 May, 2017, which period may be extended by Ordinary Resolution of the Company in a
General Meeting for further maximum periods of 5 years each:
7.1.1. the Board of Directors is authorized (a) to grant options in relation to any unissued shares up to the
total nominal value of the unissued shares of the Company at such times and on such terms the
Board think proper, (b) to issue shares over which the options had been granted, (c) to restrict or
withdraw pre-emption rights of existing members in relation to said shares.
7.1.2. the Board of Directors is authorized to resolve to issue shares to a third party, and to restrict or
withdraw pre-emption rights of existing members in relation to said issue when:
7.1.2.1. it is in the interest of the Company to issue shares to strategic investor(s) in the
Company, provided that such issue shall not exceed 10 per cent of the issued share
capital of the Company on a rolling 12-month basis; or
7.1.2.2. the shares are to be issued as a means of payment to a seller of interests in a legal
organisation or operations or business being acquired by the Company or any of its
subsidiaries, provided that such issue shall not exceed 50 per cent of the issued share
capital of the Company on a rolling 12-month basis; or
7.1.2.3. the shares are to be issued in connection with a public offering where the Company’s
shares are to be admitted to trading on a regulated market or a multilateral trading
facility; or
7.1.2.4. the shares are to be issued as a means of payment to a creditor who accepts payment in
kind in the form of shares of the Company.

7.2.

Except as stated in Section 7.1, withdrawal of the pre-emption rights of existing members shall not apply
and all existing members shall be treated equally and shall be offered shares pro rata to their holdings in
accordance with article 88 of the Act.

8.

Commissions on issue of shares

8.1.

The Company may exercise the powers of paying commissions or of making discounts or allowances
provided it complies with Article 113 of the Act. Such commission may be satisfied by the payment of cash
or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other.

9.

Trust and other Interests not recognized

9.1.

No persons shall be recognized by the Company as holding any share upon any trust, and the Company
shall not be bound by or compelled in any way to recognize any interest in any share, or any interest in any
fractional part of a share, or (except only as by these Articles or by law otherwise provided) any other right
in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in the holder.

10.

Dematerialisation of Securities

10.1

The shares of the Company shall be dematerialised and registered with a Central Securities Depository in
Malta and/or Sweden and/or elsewhere as allowed by applicable law.

10.2

Notwithstanding any other clause of these Articles, for as long as any of the securities issued by the
Company shall be and remain dematerialised under the Financial Markets Act:
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i.

terms and conditions relating to such securities, including without prejudice to the generality of the
foregoing, their issuance, transfer, exchange, redemption and/or cancellation, shall be governed in
accordance with the applicable rules and procedures set out by the relevant Central Securities
Depository providing dematerialisation and any other provisions of these Articles shall apply only to
the extent that they are not inconsistent with such rules and procedures; and

ii. any amendment, variation or deletion of this Article shall be subject to the express written approval of
the relevant Central Securities Depository providing dematerialisation obtained prior to submission to
the Company convened in extraordinary general meeting.

10.3

The Register of the Company shall be maintained by the relevant Central Securities Depository in
accordance with any legislation, bye-laws or rules applicable thereto.

11

Listing on Stock Exchange

11.1

The Directors may if they so deem fit, cause any of the shares of the Company, irrespective of their class,
whether issued or to be issued pursuant to these Articles, to be quoted and listed on the Stock Exchange.

Share Certificates
12

Uncertificated Shares

12.1

Notwithstanding any provisions of these Articles, the Directors shall, subject always to the Act, the Financial
Markets Act and any other applicable laws and regulations and the facilities and requirements of any
relevant Central Securities Depository or system concerned, have the power to implement any
arrangements they may, in their absolute discretion, think fit in relation to the evidencing of title to and
transfer of uncertificated shares. To the extent that such arrangements are so implemented, no provision
of these Articles shall apply or have effect to the extent that it is in any respect inconsistent with the
holding or transfer of shares in uncertificated form.

12.2

Unless otherwise required by the Financial Markets Act and any other applicable laws and regulations, no
person shall be entitled to receive a certificate in respect of any share issued by the Company for so long as
the title to that share is evidenced in a dematerialised and uncertificated form as provided under the
Financial Markets Act.

Transfer of Shares
13

Transfers of dematerialised shares

13.1

Transfers of shares of the Company which are dematerialised shall be subject to the applicable laws, rules,
regulations and bye-laws of the relevant Central Securities Depository and, when such shares are listed on
the Stock Exchange, rules and regulations of the Stock Exchange and, notwithstanding anything contained
in these Articles, shall be eligible for electronic trading and settlement in accordance with the said rules and
regulations.

Transmission of Shares
14

Transmission of dematerialised shares

14.1

All transmissions of dematerialised shares shall be regulated by applicable law and any person becoming
entitled to any such share in consequence of the death of a member shall, upon producing such evidence of
his title as the relevant Central Securities Depository and/or the Stock Exchange may from time to time
require, have the right to be registered himself as the holder of the share.
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General Meetings
15

Annual and Extraordinary General Meetings

15.1

An Annual General Meeting shall be held once in every year, within six months of the end of each financial
year(however within a period of not more than 15 months after the holding of the last preceding Annual
General Meeting).
At each Annual General Meeting the following matters shall be dealt with:
(i)

The election of a chairman of the meeting.

(ii)

Preparation and approval of a voting list.

(iii)

Approval of the proposed agenda.

(iv)

Election of one or two persons to check and sign the minutes together with the chairman.

(v)

Verification that the meeting has been duly convened.

(vi)

Presentation of the annual report and the auditor’s report and, a presentation of the annual
report of the group of companies and the auditor’s report of the group of companies.

(vii)

Decisions in respect of
(a) the adoption of the profit and loss account and the balance sheet and, the adoption of the
consolidated profit and loss account and balance sheet,
(b) the appropriation of the Company’s profit or loss according to the adopted balance sheet,
(c) discharge from liability against the Company for the members of the Board of Directors and
the chief executive officer,

15.2

(viii)

Determination of the number of directors.

(ix)

Determination of fees for the Board and the auditors,

(x)

Election of the Board and appointment of an auditor or a firm of auditors,

(xi)

Other matters which are to be dealt with by the meeting in accordance with the Act, the
Memorandum of Association and the Articles of Association.

All other General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings shall deal with the matters
referred to in items 15.1(i)-(v) of Section 15.1, in addition to the matters for which the Extraordinary
General Meeting has been convened.
The General meetings are to decide on all share and share-price related incentive schemes or programmes
for the executive management and Directors. The decision of the General meeting is to include all the
principle conditions of the scheme or program.

15.3

General Meetings, whether ordinary or extraordinary, shall be held in Stockholm, Sweden, or in Malta, as
may be determined by the Board of Directors. The Board shall determine in relation to each general
meeting the means of attendance at and participation in the meeting, including whether the persons
entitled to attend and participate in the general meeting shall be enabled to do so by simultaneous
attendance and participation at a physical place in Stockholm or Malta as determined by the Board, and by
means of electronic facility or facilities determined by the Board.
The Board of Directors may resolve, at its sole discretion, to enable persons entitled to attend and
participate in a general meeting to do so by simultaneous attendance and participation by means of an
electronic facility (“hybrid” general meetings) or facilities and determine the means, or different means, of
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attendance and participation used in relation to a general meeting. Notwithstanding Section 20.1 and
Section 29.1 of these Articles, and provided that the Board of Directors has enabled attendance and
participation by means of an electronic facility or facilities, the members of the Company present
personally or by proxy by means of an electronic facility or facilities shall be counted in the quorum for, and
entitled to participate in, the general meeting in question. That meeting shall be duly constituted and its
proceedings valid if the Chairman of the meeting is satisfied that adequate facilities are available to ensure
that members attending the meeting by all means (including by means of electronic facility or facilities) are
able to: (a) participate in the business for which the meeting has been convened; (b) hear all persons who
speak at the meeting; and (c) be heard by all other persons present at the meeting.
The right of a member to participate in the business of any general meeting by the means of electronic
facility or facilities shall include without limitation the right to speak, vote, be represented by a proxy and
have access (including electronic access) to all documents which are required by the Act or these Articles to
be made available at the meeting.
If the Board of Directors has resolved to enable simultaneous attendance and participation by means of an
electronic facility or facilities in accordance with this Section 15.3, a notice convening a general meeting
shall, in addition to the contents set under Section 18 of these Articles, specify that the meeting shall be a
simultaneous physical and electronic meeting (“hybrid” general meeting) and electronic facility for the
meeting, which electronic facility may vary from time to time and from meeting to meeting as the Board of
Directors, in its sole discretion, sees fit.
If a meeting is held simultaneously by means of electronic facility or facilities, the Board (and, at a general
meeting, the Chairman) may make any arrangement and impose any requirement or restriction that is: (a)
necessary to ensure the identification of those taking part and the security of the electronic
communication; and (b) proportionate to the achievement of those objectives.
All resolutions put to the members at any general meeting who are attending the general meeting by
means of an electronic facility or facilities shall be voted on by a poll, which poll votes may be cast by such
electronic means as the Board in its sole discretion deems appropriate for the purposes of the meeting.
Provided that the simultaneous attendance and participation by means of an electronic facility or facilities
has been enabled by the Board of Directors in accordance with this Section 15.3, nothing in these Articles
shall preclude the holding and conducting of a general meeting in such a way that permits the simultaneous
attendance and participation at a physical place in Stockholm or in Malta, and by means of electronic
facility or facilities.

15.4

A member shall be entitled to have a resolution put before an Annual General Meeting and an
Extraordinary General Meeting provided that the Board of Directors has received a request therefore at
least seven weeks or four weeks, respectively prior to the distribution of the notice convening the
respective meeting.

16

Convening of General Meetings

16.1

The Directors may whenever they think fit, and shall on requisition in accordance with the Act, proceed
with proper expedition to convene an Extraordinary General Meeting.

Notice of General Meetings
17

Notice of General Meetings

17.1

An Annual General Meeting shall be called no earlier than at six weeks’ and no later than at four weeks’
notice in writing, and any Extraordinary General Meeting shall be called no earlier than at six weeks’ and
no later than at two weeks’ notice in writing. The period of notice shall in each case be exclusive of the day
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on which it is served or deemed to be served and of the day on which the meeting is to be held and shall
be given in manner hereinafter mentioned.

17.2

Notwithstanding Section 94 below, notices required under Section 17.1 shall be deemed to be validly
served if published on the Company’s webpage in English and in Swedish. In addition, the Company shall
announce in the Swedish newspaper “Dagens Industry” that a notice to attend a general meeting of
members has been issued and, in such announcement, information on the Company’s name and
registration number, what type of general meeting is to be held and the time and location of the general
meeting shall be included .

17.3

Members wishing to participate in a General Meeting, whether annual or extraordinary, must be entered as
shareholders in a printout or other listing of the Register issued, as long as the shares are dematerialised, by
the relevant Central Securities Depository updated five (5) Swedish weekdays (including Saturday) prior to
the date of the proposed General Meeting, and shall notify the Company, its intention to attend, including
the name of any accompanying advisor (no more than two) no later than on the day indicated in the notice
convening the General Meeting. This day shall not fall on a Sunday, other public holiday, Saturday,
Midsummer’s Eve, Christmas Eve, or New Year’s Eve and may not fall earlier than five (5) Swedish weekdays
(including Saturday) prior to the General Meeting.

18

Contents of notice of General Meetings

18.1

Apart from the information provided in Section 18.2, every notice calling a General Meeting shall specify
the place and the day and hour of the meeting, and there shall appear with reasonable prominence in
every such notice a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy or
proxies to attend and vote instead of him and that a proxy need not be a member of the Company.

18.2

The notice shall specify the general nature of the business to be transacted at the meeting; and include an
agenda as set out in 15.1 and 15.2, and if any resolution is to be proposed as an Extraordinary Resolution
the notice shall contain a statement to that effect.

18.3

In the case of an Annual General Meeting, the notice shall also specify the meeting as such.

Proceedings at General Meetings
19

Chairman

19.1

The chairman of the General Meeting shall be elected by the meeting.

19.2

The chairman shall prepare a list of members and representatives present at the general meeting stating
the number of shares and votes represented by each of them (the “voting list”). The voting list, having been
approved by the meeting, shall apply unless the meeting resolves to amend it. Where a meeting is
adjourned to a day later than the immediately following working day, a new voting list shall be prepared.
The chairman shall be responsible for the keeping of minutes of the general meeting. The voting list shall be
recorded in or attached to the minutes. The resolutions by the meeting shall be entered in the minutes and,
where a vote has taken place, the result of the vote. The minutes shall be signed by the chairman and not
less than one person appointed by the meeting to check the minutes. The minutes shall be preserved in a
safe manner. Copies of minutes shall be sent to any member who requests such copies, and be published
on the Company website (excluding the voting list),however, not earlier than two weeks after the meeting

20

Quorum

20.1

No business other than the appointment of a chairman shall be transacted at any General Meeting unless a
quorum is present at the time when the meeting proceeds to business. Two members present in person or
by proxy and entitled to vote shall be a quorum for all purposes.

65 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

21

Lack of quorum

21.1

If within fifteen minutes from the time appointed for a General Meeting (or such longer interval as the
chairman of the meeting may think fit to allow) a quorum is not present, or if during the meeting a quorum
ceases to be present, the meeting, if convened on the requisition of members, shall be dissolved. In any
other case it shall stand adjourned to such day, time and place as may have been specified for the purpose
in the notice convening the meeting or (if not so specified) as the chairman of the meeting may determine.

22

Adjournment

22.1

The chairman of any General Meeting at which a quorum is present may with the consent of the meeting
(and shall if so directed by the meeting) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but
no business shall be transacted at any adjourned meeting except business which might lawfully have been
transacted at the meeting from which the adjournment took place.

23

Notice of adjourned meeting

23.1

When a meeting is adjourned for 30 days or more, not less than seven days' notice of the adjourned
meeting shall be given in accordance, mutatis mutandis, with Section 17 and Section 18. Otherwise it shall
not be necessary to give any such notice.

24

Amendments to resolutions

24.1

If an amendment shall be proposed to any resolution under consideration but shall in good faith be ruled
out of order by the chairman of the meeting the proceedings on the substantive resolution shall not be
invalidated by any error in such ruling. In the case of a resolution duly proposed as an Extraordinary
Resolution, no amendment thereto (other than a mere clerical amendment to correct a patent error) may
in any event be considered or voted upon.

Polls
25

Demand for poll

25.1

At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided in accordance with
Sections 30 - 36 unless a poll is (before a resolution is put to the vote on a show of hands, or on the
declaration of the result of, the show of hands) demanded by:
25.1.1

the chairman of the meeting; or

25.1.2

any member present in person or by proxy and entitled to vote.

25.2

A demand for a poll may, before the poll is taken, be withdrawn but only with the consent of the chairman.
A demand so withdrawn shall not be taken to have invalidated the result of a show of hands declared
before the demand was made.

26

Procedure on a poll

26.1

A poll shall be taken in such manner (including the use of ballot or voting papers or tickets) as the chairman
of the meeting may direct, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at
which the poll was demanded. The chairman of the meeting may (and if so directed by the meeting shall)
appoint scrutineers (who need not be members) and may adjourn the meeting to some place and time
fixed by him for the purpose of declaring the result of the poll.

27

Voting on a poll

27.1

On a poll votes may be given either personally or by proxy and a person entitled to more than one vote
need not use all his votes or cast all the votes he uses in the same way.
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28

Timing of poll

28.1

A poll demanded on the choice of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A
poll demanded on any other question shall be taken either immediately or at such subsequent time (not
being more than 30 days from the date of the meeting) and place as the chairman may direct. No notice
need be given of a poll not taken immediately. The demand for a poll shall not prevent the continuance of
the meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been
demanded.

Votes of Members
29

Votes attaching to shares

29.1

Subject to any special rights or restrictions as to voting attached by or in accordance with these Articles to
any class of shares on any vote, however conducted, every member who is present in person or by proxy
shall have one vote for every share of which he is the holder.

30

Voting procedure

30.1

The chairman may, in such manner as he sees fit (including by a show of hands either simultaneously or
sequentially), ask those members present in person or by proxy, to vote in favour of or against the
proposed resolution. The chairman shall declare the result of the vote when he has satisfied himself that
the appropriate majority has been reached either in favour of or against the resolution and if he is not
otherwise able to determine the result, he shall call a poll.

31

Votes of Joint holders

31.1

In the case of joint holders of a share the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by
proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders and for this purpose
seniority shall be determined by the order in which the names stand in the Register in respect of the share.

32

No casting vote

32.1

The chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded shall
not be entitled to a casting vote in addition to any other vote he may have.

33

Restriction on voting In particular circumstances

33.1

No member shall, unless the Directors otherwise determine, be entitled in respect of any share held by him
to vote either personally or by proxy at a shareholders' meeting or to exercise any other right conferred by
membership in relation to shareholders' meetings if any call or other sum presently payable by him to the
Company in respect of that share remains unpaid.

33.2

A member may not, in person or through a proxy, vote in respect of the following matters: 1. legal
proceedings against him or her; 2. his or her discharge from liability in damages or other obligations
towards the Company; or 3. legal proceedings or a discharge as referred to in points 1 and 2 in respect of
another person, where the member in question possesses a material interest which may conflict with the
interests of the Company. The provisions set out in this Article in respect of members shall also apply to
shareholders’proxies.

34

Voting by Curator

34.1

Where in Malta or elsewhere a curator, guardian, receiver or other person (by whatever name called) has
been appointed by any court claiming jurisdiction in that behalf to exercise powers with respect to the
property or affairs of any member on the ground (however formulated) of mental disorder, the Directors
may in their absolute discretion, upon or subject to production of such evidence of the appointment as the
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Directors may require, permit such guardian, receiver or other person on behalf of such member to vote in
person or by proxy at any shareholders' meeting or to exercise any other right conferred by membership in
relation to shareholders' meetings.
35

Validity and result of vote

35.1

No objection shall be raised as to the qualification of any voter or the admissibility of any vote except at the
meeting or adjourned meeting at which the vote is tendered. Every vote not disallowed at such meeting
shall be valid for all purposes. Any such objection shall be referred to the chairman of the meeting, whose
decision shall be final and conclusive.

35.2

Unless a poll is taken a declaration by the chairman of the meeting that a resolution has been carried, or
carried unanimously, or by a particular majority, or lost, and an entry to that effect in the minute book,
shall be conclusive evidence of that fact without proof of the number or proportion of the votes recorded
for or against such resolution.

Proxies and Corporate Representatives
36

Proxy need not be a member

36.1

A proxy need not be a member of the Company.

37

Form of proxy

37.1

The appointment of a proxy must be in writing in any usual or common form or in any other form which the
Directors may approve and:
37.1.1

in the case of an individual must either be signed by the appointor or his attorney or
comply with Section 98.1; and

37.1.2

in the case of a corporation must be signed on its behalf by an attorney or a duly authorised
officer of the corporation or comply with Section 98.1.

37.2

The signature on such appointment need not be witnessed. Where appointment of a proxy is signed on
behalf of the appointor by an attorney, the power of attorney or a copy thereof certified notarially or in
some other way approved by the Directors must (failing previous registration with the Company) be
submitted to the Company, failing which the appointment may be treated as invalid.

38

Deposit of form of proxy

38.1

The appointment of a proxy must be received at such address or one of such addresses (if any) as may be
specified for that purpose in or by way of note to or in any document (including on the website of the
Company) accompanying the notice convening the meeting (or, if no address is so specified, must be left at
the Transfer Office) not less than 48 hours before the time appointed for the holding of the meeting or
adjourned meeting or (in the case of a poll taken otherwise than at or on the same day as the meeting or
adjourned meeting) for the taking of the poll at which it is to be used, and in default shall not be treated as
valid. The appointment shall, unless the contrary is stated thereon, be valid as well for any adjournment of
the meeting as for the meeting to which it relates. An appointment relating to more than one meeting
(including any adjournment thereof) having once been so delivered for the purposes of any meeting shall
not require again to be delivered for the purposes of any subsequent meeting to which it relates.

39

Rights of proxy

39.1

A proxy shall have the right to demand or join in demanding a poll and shall also have a right to speak at
the meeting.
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40

Revocation of proxy

40.1

A vote cast or demand for a poll made by proxy shall not be invalidated by the previous death or insanity of
the member or by the revocation of the appointment of the proxy or of the authority under which the
appointment was made unless notice in writing of such death, insanity or revocation shall have been
received by the Company at the Transfer Office at least one hour before the commencement of the
meeting or adjourned meeting or (in the case of a poll taken otherwise than at or on the same day as the
meeting or adjourned meeting) the time appointed for the taking of the poll at which the vote is cast.

41

Corporations acting by representatives

41.1

Any corporation which is a member of the Company may, and in a manner which is in accordance with the
law applicable to it, by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks
fit to act as its representative at any shareholders' meeting. The person so authorised shall be entitled to
exercise the same powers on behalf of such corporation as the corporation could exercise if it were an
individual member of the Company and such corporation shall for the purposes of these Articles be
deemed to be present in person at any such meeting if a person so authorised is present thereat.

Directors
42

Number of Directors

42.1

Subject as hereinafter provided, the Board shall consist of not less than three (3) and not more than ten
(10) Directors. The Company may by Ordinary Resolution from time to time vary the minimum number
and/or maximum number of Directors.

43

Share qualification

43.1

A Director shall not be required to hold any shares of the Company by way of qualification. A Director who
is not a member of the Company shall nevertheless be entitled to attend and speak at shareholders'
meetings.

44

Directors' fees

44.1

The ordinary remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Directors except
that such remuneration shall not exceed an aggregate amount per annum, or as specified for each Director,
as may from time to time be determined by Ordinary Resolution of the Company and shall be divisible
among the Directors as they may agree, unless specified by an Ordinary Resolution, or, failing agreement,
equally, except that any Director who shall hold office for part only of the period in respect of which such
remuneration is payable shall be entitled only to rank in such division for a proportion of remuneration
related to the period during which he has held office.

45

Other remuneration of Directors

45.1

A general meeting shall resolve upon the fees and other compensation for board assignments to each and
every member of the board of directors. Any Director who holds any executive office (including for this
purpose the office of Chairman or Deputy Chairman whether or not such office is held in an executive
capacity), or who serves on any committee of the Directors, or who otherwise performs services which in
the opinion of the Directors are outside the scope of the ordinary duties of a Director, may be paid such
extra remuneration by way of salary, commission or otherwise or may receive such other benefits as the
Directors may determine, always within the limit of the approved maximum aggregate approved by the
members at a general meeting shareholders.

45.2

That Directors who are not also employees of the Company are not to participate in share and share-price
related incentive schemes designed for the executive management or other employees is a result of
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Swedish Securities Council Statement AMN 2002:1.
46

Directors' expenses

46.1

The Directors may repay to any Director all such reasonable expenses as he may incur in attending and
returning from meetings of the Directors or of any committee of the Directors or shareholders' meetings or
otherwise in connection with the business of the Company.

47

Directors' pensions and other benefits

47.1

The Directors shall have power to pay and agree to pay gratuities, pensions or other retirement,
superannuation, death or disability benefits to (or to any person in respect of) any Director or ex-Director
and for the purpose of providing any such gratuities, pensions or other benefits to contribute to any
scheme or fund or to pay premiums.

Appointment and Retirement of Directors
48

Retirement at Annual General Meetings

48.1

All Directors shall retire from office at the end of each Annual General Meeting and they shall be eligible for
re-election.

49

Election of three or more Directors

49.1

A resolution for the election of three or more persons as Directors by a single resolution shall not be moved
at any General Meeting unless a resolution that it shall be so moved has first been agreed to by the
meeting without any vote being given against it. Any resolution moved in contravention of this provision
shall be void.

50

Nomination and appointment of Director

50.1

Subject to the overriding terms of reference of a nomination committee approved by an Ordinary
Resolution of the Shareholders, no person other than a Director retiring at the meeting shall, unless
recommended by the Directors for election, be eligible for election as a Director at any General Meeting
unless not less than seven nor more than 42 days (inclusive of the date on which the notice is given) before
the date appointed for the meeting there shall have been lodged at the Office notice in writing signed by
some member (other than the person to be proposed) duly qualified to attend and vote at the meeting for
which such notice is given of his intention to propose such person for election and also notice in writing
signed by the person to be proposed of his willingness to be elected.

51

Election or appointment of additional Director and filling of a casual vacancy

51.1.

The Company may by Ordinary Resolution elect any person to be a Director either to fill a casual vacancy
or as an additional Director, but so that the total number of Directors shall not thereby exceed the
maximum number (if any) fixed by or in accordance with these Articles. Any person so appointed shall hold
office only until the end of the next Annual General Meeting and shall then be eligible for election.

51.2.

Without prejudice to Section 51.1, and subject to the overriding terms of reference of a nomination
committee, a casual vacancy, whether due to a resignation, demise or a removal of Director, may be filled
or, if the minimum number of Directors falls within the minimum number prescribed by Section 42.1, shall
be filled by the Board. Any person so appointed shall hold office only until the end of the next Annual
General Meeting and shall then be eligible for election.

52

Vacation of office

52.1.

The office of a Director shall be vacated in any of the following events, namely:

70 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

51.1.1 if he shall become prohibited by law from acting as a Director;
51.1.2 if he shall resign by writing under his hand left at the Office or if he shall in writing offer to resign
and the Directors shall resolve to accept such offer;
51.1.3 if a bankruptcy or insolvency order is made against him in any jurisdiction or shall compound with
his creditors generally;
51.1.4 if an order shall be made by any court claiming jurisdiction in that behalf on the ground (however
formulated) of mental disorder for his detention or for the appointment of a curator/guardian or
for the appointment of a receiver or other person (by whatever name called) to exercise powers
with respect to his property or affairs;
52

Removal of Director

52.1

The Company may in accordance with and subject to the provisions of the Act by Ordinary Resolution
remove any Director from office (notwithstanding any provision of these Articles or of any agreement
between the Company and such Director, but without prejudice to any claim he may have for damages for
breach of any such agreement) and elect another person in place of a Director so removed from office.

Meetings and Proceedings of Directors
53

Convening of meetings of Directors

53.1

Subject to the provisions of these Articles the Directors may meet together for the dispatch of business,
adjourn and otherwise regulate their proceedings as they think fit. At any time any Director may, and the
Secretary at the request of a Director shall, call a meeting of the Directors. Any Director may waive notice
of any meeting and any such waiver may be retroactive.

53.2

The Directors shall be deemed to meet together if, being in separate locations, they are nonetheless linked
by conference telephone or other communication equipment which allows those participating to hear and
speak to each other, and a quorum in that event shall be more than one-half of the Directors so linked
(provided that any meeting shall only be quorate if a majority of the Directors present are non-executive).
Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of Directors participating is
assembled or, if there is no such group, where the chairman of the meeting then is.

54

Quorum

54.1

The quorum necessary for the transaction of business of the Directors shall be more than one-half of the
total number of Directors. A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to
exercise all powers and discretions for the time being exercisable by the Directors.

55

Chairman

55.1

The Directors may elect from their number a chairman and a deputy chairman, unless a general meeting by
Ordinary Resolution elects them (or two or more deputy chairmen) and determine the period for which
each is to hold office (no longer until the end of the next Annual General Meeting). If no chairman or
deputy chairman shall have been appointed or if at any meeting of the directors no chairman or deputy
chairman shall be present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the
Directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

55.2

If at any time there is more than one deputy chairman the right in the absence of the chairman to preside
at a meeting of the Directors or of the Company shall be determined as between the deputy chairmen
present (if more than one) by seniority in length of appointment or otherwise as resolved by the Directors.
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56

Casting vote

56.1

Questions arising at any meeting of the Directors shall be determined by a majority of votes. The chairman
of the meeting shall not have a second or casting vote.

57

Number of Directors below minimum

57.1

The continuing Directors may act notwithstanding any vacancies, but if and so long as the number of
Directors is reduced below the minimum number fixed by or in accordance with these Articles the
continuing Directors or Director may act for the purpose of summoning General Meetings, but not for any
other purpose. If there be no Directors or Director able or willing to act, then any two members may
summon a General Meeting for the purpose of appointing Directors.

58

Written resolutions

58.1

A resolution in writing signed by all the Directors entitled to vote thereon shall be as valid and effectual as a
resolution duly passed at a meeting of the Directors and may consist of several documents in the like form
each signed by one or more Directors.

59

Validity of proceedings

59.1

All acts done by any meeting of Directors, or of any committee or sub-committee of the Directors, or by
any person acting as a Director or as a member of any such committee or sub-committee, shall as regards
all persons dealing in good faith with the Company, notwithstanding that there was some defect in the
appointment of any of the persons acting as aforesaid, or that any such persons were disqualified or had
vacated office, or were not entitled to vote, be as valid as if every such person had been duly appointed
and was qualified and had continued to be a Director or member of the committee or subcommittee and
had been entitled to vote.

Directors' Interests
60

Directors may have interests

60.1

Subject to the provisions of the Act, and provided that he has disclosed the nature and extent of any
interest of his, a Director notwithstanding his office:
60.1.1 may be a party to, or otherwise interested in, any contract, transaction or arrangement with the
Company or in which the Company is otherwise interested;
60.1.2 may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any contract, transaction or
arrangement with, or otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or
in which the Company is otherwise interested;
60.1.3 may (or any firm of which he is a partner, employee or member may) act in a professional
capacity for the Company (other than as Auditor) and be remunerated therefor; and
60.1.4 shall not, save as otherwise agreed by him, be accountable to the Company for any benefit which
he derives from any such contract, transaction or arrangement or from any such office or
employment or from any interest in any such body corporate or for such remuneration and no
such contract, transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the grounds of any
such interest or benefit.

61

Restrictions on voting

61.1

Save as herein provided, a Director shall not vote in respect of any contract or arrangement or any other
proposal whatsoever in which he has any material interest otherwise than by virtue of interests in shares
or debentures or other securities of, or otherwise in or through, the Company subject to section 33.2. A
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Director shall not be counted in the quorum at a meeting in relation to any resolution on which he is not
entitled to vote.

61.2

Subject to the provisions of the Act, a Director shall (in the absence of some other material interest than is
indicated below) be entitled to vote (and be counted in the quorum) in respect of any resolution
concerning any of the following matters, namely:
61.2.1 the giving of any security, guarantee or indemnity in respect of:
61.2.2 money lent or obligations incurred by him or by any other person at the request of or for the
benefit of the Company or any of its subsidiary undertakings or;
61.2.3 a debt or other obligation of the Company or any of its subsidiary
undertakings for which he himself has assumed responsibility in whole or in part under a
guarantee or indemnity or by the giving of security;
61.2.4 any proposal concerning an offer of shares or debentures or other securities of or by the Company
or any of its subsidiary undertakings in which offer he is or may be entitled to participate as a
holder of securities or in the underwriting or sub-underwriting of which he is to participate;
61.2.5 any proposal concerning any other body corporate in which he is interested, directly or indirectly
and whether as an officer or shareholder or otherwise, provided that he (together with persons
connected with him within the meaning of Section 62.1.4 does not have an interest in one per
cent or more of the issued equity share capital of any class of such body corporate (or of any third
company through which his interest is derived) or of the voting rights available to members of the
relevant body corporate (any such interest being deemed for the purpose of this Article to be a
material interest in all circumstances);
61.2.6 any proposal relating to an arrangement for the benefit of the employees of the Company or any
of its subsidiary undertakings which does not award him any privilege or benefit not generally
awarded to the employees to whom such arrangement relates; and
61.2.7 any proposal concerning insurance which the Company proposes to maintain or purchase for the
benefit of Directors or for the benefit of persons who include Directors.

61.3

Where proposals are under consideration concerning the appointment (including fixing or varying the
terms of appointment) of two or more Directors to offices or employments with the Company or any body
corporate in which the Company is interested, the proposals may be divided and considered in relation to
each Director separately and in such case each of the Directors concerned (if not debarred from voting
under Section 65.1 above) shall be entitled to vote (and be counted in the quorum) in respect of each
resolution except that concerning his own appointment.

61.4

If a question arises at any time as to the materiality of a Director's interest or as to his entitlement to vote
and such question is not resolved by his voluntarily agreeing to abstain from voting, such question shall be
referred to the chairman of the meeting and his ruling in relation to any Director other than himself shall
be final and conclusive except in a case where the nature or extent of the interest of such Director has not
been fairly disclosed.

62

Directors' Interests - general

62.1

For the purposes of the two preceding Articles:
62.1.1 a general notice given to the Directors that a Director is to be regarded as having an interest of the
nature and extent specified in the notice in any contract, transaction or arrangement in which a
specified person or class of persons is interested shall be deemed to be a disclosure that the
Director has an interest in any such contract, transaction or arrangement of the nature and extent
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so specified;
62.1.2 an interest of a person who is connected with a Director shall be treated as an interest of the
Director; and
62.1.3 an interest (whether of his or of such a connected person) of which a Director has no knowledge
and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge shall not be treated as an
interest of his;
62.1.4 a person shall be deemed to be connected with a Director of the Company if, he (not being
himself a director of it) is:
62.1.4.1

that Director's spouse, civil partner, child or step-child; or

62.1.4.2

except where the context, otherwise requires, a body corporate with which the
Director is associated; or

62.1.4.3

a person acting in his capacity as trustee of any trust the beneficiaries of which
include (i) and (ii) above, or of a trust whose terms confer a power on the trustees
that may be exercised for the benefit of the Director, his spouse or civil partner, or
any children or step-children of his or any such body corporate; or

62.1.4.4

a person acting in his capacity as partner of that Director or of any person who, by
virtue of the above is connected with that Director.

62.1.4.5

provided that
i.

in Section 62.1.4.1 a reference to the child or step-child of any person includes an
illegitimate child of his, but does not include any person who has attained the age
of 18; and

ii.

in Section 62.1.4.3 does not apply to a person acting in his capacity as trustee
under an employees' share scheme or a pension scheme.

iii.

a Director of the Company shall be deemed to be associated with a body
corporate if, but only if he and the person connected with him together:
a. are interested in shares comprised in the equity share capital of that
body corporate of a nominal value equal to at least one-fifth of that
share capital (excluding any shares held as treasury shares); or
b. are entitled to exercise or control the exercise of more than one-fifth of
the voting power at any general meeting of that body (excluding any
voting rights attached to any shares in the company held as treasury
shares).

iv.

a Director shall be deemed to control a body corporate if, but only if:
a. he or any person connected with him is interested in any part of the
equity share capital of that body or is entitled to exercise or control the
exercise of any part of the voting power at any general meeting of that
body; and
b. that Director, the persons connected with him and the other Directors of
the Company, together, are interested in more than one-half of that
share capital (excluding any shares in the company held as treasury
shares) or are entitled to exercise or control the exercise of more than
one-half of the voting power (excluding any voting rights attached to any
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shares in the company held as treasury shares).
v.

vi.

For the purposes of 62.1.4.5(iii) and (iv):
a.

a body corporate with which a director is associated is not to be treated
as connected with that director unless it is also connected with him by
virtue of Section 62.1.4.3 and 62.1.4.4 above; and

b.

a trustee of a trust the beneficiaries of which include (or may include) a
body corporate with which a Director is associated is not to be treated
as connected with a Director by reason only of that fact.

References in these subsections to voting power the exercise of which is
controlled by a Director include voting power whose exercise is controlled by a
body corporate controlled by him; but this is without prejudice to other Sections
62.1.4.3 and 62.1.4.4.

Committees of the Directors
63 Appointment and constitution of committees

63.1

The Directors may delegate any of their powers or discretions (including without prejudice to the generality
of the foregoing all powers and discretions whose exercise involves or may involve the payment of
remuneration to or the conferring of any other benefit on all or any of the Directors) to committees. Any
such committee shall, unless the Directors otherwise resolve, have power to sub-delegate to subcommittees any of the powers or discretions delegated to it. Any such committee or sub-committee shall
consist of one or more Directors and (if thought fit) one or more other named person or persons to be coopted as hereinafter provided. Insofar as any such power or discretion is delegated to a committee or subcommittee, any reference in these Articles to the exercise by the Directors of the power or discretion so
delegated shall be read and construed as if it were a reference to the exercise thereof by such committee
or sub-committee. Any committee or sub-committee so formed shall in the exercise of the powers so
delegated conform to any regulations or rules which may from time to time be imposed by the Directors.
Any such regulations may provide for or authorize the co-option to the committee or sub-committee of
persons other than Directors and may provide for members who are not Directors to have voting rights as
members of the committee or sub-committee.

64

Proceedings of committee meetings

64.1

The meetings and proceedings of any such committee or sub-committee consisting of two or more persons
shall be governed mutatis mutandis by the provisions of these Articles regulating the meetings and
proceedings of the Directors, so far as the same are not superseded by any regulations made by the
Directors under the last preceding Article.

Powers of Directors
65

General powers

65.1

The business and affairs of the Company shall be managed by the Directors, who may exercise all such
powers of the Company as are not by the Act or by these Articles required to be exercised by the Company
in General Meeting subject nevertheless to any regulations of these Articles, to the provisions of the Act
and to such regulations as may be prescribed by Extraordinary Resolution of the Company, but no
regulation so made by the Company shall invalidate any prior act of the Directors which would have been
valid if such regulation had not been made. The general powers given by this Article shall not be limited or
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restricted by any special authority or power given to the Directors by any other Article.
66

Local boards

66.1

The Directors may establish any local boards or agencies for managing any of the affairs of the Company,
either in Malta or elsewhere, and may appoint any persons to be members of such local boards, or any
managers or agents, and may fix their remuneration, and may delegate to any local board, manager or
agent any of the powers, authorities and discretions vested in the Directors, with power to subdelegate,
and may authorise the members of any local boards, or any of them, to fill any vacancies therein, and to
act notwithstanding vacancies, and any such appointment or delegation may be made upon such terms
and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may remove any person so
appointed, and may annul or vary any such delegation, but no person dealing in good faith and without
notice of any such annulment or variation shall be affected thereby.

67

Appointment of attorney

67.1

The Directors may from time to time and at any time appoint any company, firm or person or any
fluctuating body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney
or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not
exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Articles) and for such period and
subject to such conditions as they may think fit, and any such appointment may contain such provisions for
the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit,
and may also authorize any such attorney to sub-delegate all or any of the powers, authorities and
discretions vested in him.

68

President

68.1

The Directors may from time to time elect a President of the Company and may determine the period for
which he shall hold office. Such President may be either honorary or paid such remuneration as the
Directors in their discretion shall think fit, and need not be a Director but shall, if not a Director, be entitled
to receive notice of and attend and speak, but not to vote, at all meetings of the Board of Directors.

69

Signature on cheques etc.

69.1

All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable or transferable instruments,
and all receipts for moneys paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise
executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution
determine.

70

Borrowing powers

70.1

The borrowing powers of the Company shall be unlimited. The Company shall have the power to borrow
money and to hypothecate or otherwise charge its undertaking, property and uncalled capital or any part
thereof including as security for its obligations and to issue debenture, debenture stock and other
securities whether outright or as security for its liabilities or obligations or for those of any third party. The
borrowing powers of the Company shall be exercised by the Directors.

71

Equal treatment of members

71.1

Neither the Board of Directors, any director nor any other representative of the Company may enter into
legal transactions or undertake other measures which are likely to give an undue advantage to a member
or a third party to the detriment of the Company or another member.

71.2

The Directors and other representatives may not comply with a directive by a general meeting or by any
other body within the Company if the directive is contrary to the Act or these Articles of Association.
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ALTERNATE DIRECTORS
72

Alternate Directors

72.1

Any Director may at any time by writing under his hand and deposited at the Office, or delivered at a
meeting of the Directors, appoint any person (including another Director) to be his alternate Director and
may in like manner at any time terminate such appointment. Such appointment, unless previously
approved by the Directors or unless the appointee is another Director, shall have effect only upon and
subject to being so approved.

72.2

The appointment of an alternate Director shall determine on the happening of any event which if he were a
Director would cause him to vacate such office or if his appointor ceases to be a Director, otherwise than
by retirement at a General Meeting at which he is re-elected.

72.3

An alternate Director shall be entitled to receive notices of meetings of the Directors and shall be entitled
to attend and vote as a Director at any such meeting at which the Director appointing him is not personally
present and generally at such meeting to perform all functions of his appointor as a Director and for the
purposes of the proceedings at such meeting the provisions of these Articles shall apply as if he (instead of
his appointor) were a Director. If he shall be himself a Director or shall attend any such meeting as an
alternate for more than one Director, his voting rights shall be cumulative but he shall not be counted more
than once for the purposes of the quorum. If his appointor is for the time being absent from Malta or
Sweden or temporarily unable to act through ill health or disability his signature to any resolution in writing
of the Directors shall be as effective as the signature of his appointor. To such extent as the Directors may
from time to time determine in relation to any committees of the Directors the foregoing provisions of this
paragraph shall also apply mutatis mutandis to any meeting of any such committee of which his appointor
is a member. An alternate Director shall not (save as aforesaid) have power to act as a Director, nor shall he
be deemed to be a Director for the purposes of these Articles, nor shall he be deemed to be the agent of
his appointor.

72.4

An alternate Director shall be entitled to contract and be interested in and benefit from contracts or
arrangements or transactions and to be repaid expenses and to be indemnified to the same extent mutatis
mutandis as if he were a Director but he shall not be entitled to receive from the Company in respect of his
appointment as alternate Director any remuneration except only such part (if any) of the remuneration
otherwise payable to his appointor as such appointor may by notice in writing to the Company from time to
time direct.

Secretary
73

Secretary

73.1

The Secretary shall be appointed by the Directors on such terms and for such period as they may think fit.
Any Secretary so appointed may at any time be removed from office by the Directors, but without
prejudice to any claim for damages for breach of any contract of service between him and the Company. If
thought fit two or more persons may be appointed as joint secretaries. The Directors may also appoint
from time to time on such terms as they may think fit one or more deputy and/or assistant secretaries.

Authentication of Documents
74

Authentication of documents

74.1

Any Director or the Secretary or any person appointed by the Directors for the purpose shall have power to
authenticate any document affecting the constitution of the Company and any resolution passed at a
shareholders' meeting or at a meeting of the Directors or any committee, and any book, record, document
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or account relating to the business of the Company, and to certify copies thereof or extracts therefrom as
true copies or extracts; and where any book, record, document or account is elsewhere than at the Office
the local manager or other officer of the Company having the custody thereof shall be deemed to be a
person appointed by the Directors as aforesaid. A document purporting to be a copy of any such resolution,
or an extract from the minutes of any such meeting, which is certified as aforesaid shall be conclusive
evidence in favour of all persons dealing with the Company upon the faith thereof that such resolution has
been duly passed or, as the case may be, that any minute so extracted is a true and accurate record of
proceedings at a duly constituted meeting.

Reserves
75

Establishment of reserves

75.1

The Directors may from time to time set aside out of the profits of the Company and carry to reserve such
sums as they think proper which, at the discretion of the Directors, shall be applicable for any purpose to
which the profits of the Company may properly be applied and pending such application may either be
employed in the business of the Company or be invested. The Directors may divide the reserve into such
special funds as they think fit and may consolidate into one fund any special funds or any parts of any
special funds into which the reserve may have been divided. The Directors may also without placing the
same to reserve carry forward any profits. In carrying sums to reserve and in applying the same the
Directors shall comply with the provisions of the Act.

76

Business bought as from past date

76.1

Subject to the provisions of the Act, where the Company has made an acquisition of any asset, business or
property in the past, the profits and losses thereof as from such date of acquisition, may, at the discretion
of the Directors, in whole or in part, be carried to revenue account and treated for all purposes as profits or
losses of the Company. Subject as aforesaid, if any shares or securities are purchased cum dividend or
interest, such dividend or interest may at the discretion of the Directors be treated as revenue, and it shall
not be obligatory to capitalise the same or any part thereof.

Dividends
77

Final dividends

77.1

The Company may by Ordinary Resolution declare dividends but no such dividend shall exceed the amount
recommended by the Directors.

78

Fixed and Interim dividends

78.1

If and so far as in the opinion of the Directors the profits of the Company justify such payments, the
Directors may pay the fixed dividends on any class of shares carrying a fixed dividend expressed to be
payable on fixed dates on the half-yearly or other dates prescribed for the payment thereof and may also
from time to time pay interim dividends on shares of any class of such amounts and on such dates and in
respect of such periods as they think fit. Provided the Directors act in good faith they shall not incur any
liability to the holders of any shares for any loss they may suffer by the lawful payment, on any other class
of shares having rights ranking after or pari passu with those shares, of any such fixed or interim dividend
as aforesaid.

79

Distribution in specie

79.1

The Company may upon the recommendation of the Directors by Ordinary Resolution direct payment of a
dividend in whole or in part by the distribution of specific assets (and in particular of paid-up shares or
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debentures of any other company) and the Directors shall give effect to such resolution. Where any
difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient
and in particular may issue fractional certificates, may fix the value for distribution of such specific assets or
any part thereof, may determine that cash shall be paid to any member upon the footing of the value so
fixed in order to adjust the rights of members and may vest any assets in trustees.
80

No dividend except out of profits

80.1

No dividend shall be paid otherwise than out of profits available for distribution under the provisions of the
Act.

81

Ranking of shares for dividend

81.1

Unless and to the extent that the rights attached to any shares or the terms of issue thereof otherwise
provide, all dividends shall (as regards any shares not fully paid throughout the period in respect of which
the dividend is paid) be apportioned and paid pro rata according to the amounts paid on the shares during
any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid. For the purposes of this
Article no amount paid on a share in advance of calls shall be treated as paid on the share.

82

Manner of payment of dividends

82.1

Dividends shall be paid in accordance with the procedures stipulated by the relevant rules, regulations
and/or bye-laws of the relevant Central Securities Depository which shall be responsible for the payment of
dividends on behalf of the Company.

83

Joint holders

83.1

If two or more persons are registered as joint holders of any share, or are entitled jointly to a share in
consequence of the death or bankruptcy of the holder or otherwise by operation of law, anyone of them
may give effectual receipts for any dividend or other moneys payable or property distributable on or in
respect of the share.

84

No Interest on dividends

84.1

No dividend or other moneys payable on or in respect of a share shall bear interest as against the
Company.

85

Retention of dividends

85.1

The Directors may retain any dividend or other moneys payable on or in respect of a share and may apply
the same in or towards satisfaction of the moneys payable to the Company in respect of that share.

85.2

The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is under the
provisions as to the transmission of shares hereinbefore contained entitled to become a member, or which
any person is under those provisions entitled to transfer, until such person shall become a member in
respect of such shares or shall transfer the same.

86

Unclaimed dividend

86.1

The payment by the Directors of any unclaimed dividend or other moneys payable on or in respect of a
share into a separate account shall not constitute the Company a trustee in respect thereof and any
dividend unclaimed after a period of 12 years from the date on which such dividend was declared or
became due for payment shall be forfeited and shall revert to the Company.

86.2

The Company may cease to pay out any dividend on any shares in the manner normally carried out if in
respect of at least two consecutive dividends payable on those shares, the payment is not received, and
shall subject to the provisions of these Articles, recommence payments in respect of the dividends payable
on those shares if the holder or person entitled by the transmission claims the arrears of dividend and does
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not instruct the Company to pay future dividends in some other way.
87

Waiver of dividend

87.1

The waiver in whole or in part of any dividend on any share shall be effective only if such waiver is in
writing (whether or not executed as a deed) signed by the shareholder (or the person entitled to the share
in consequence of the death or bankruptcy of the holder or otherwise by operation of law) and delivered to
the Company and if or to the extent that the same is accepted as such or acted upon by the Company.

Capitalisation of Profits and Reserves
88

Capitalisation of profits and reserves

88.1

The Directors may, with the sanction of an Ordinary Resolution of the Company, capitalise any sum
standing to the credit of any of the Company's reserve accounts (including any share premium account,
capital redemption reserve or other undistributable reserve) or any sum standing to the credit of profit and
loss account.

88.2

Such capitalisation shall be effected by appropriating such sum to the holders of Ordinary Shares on the
Register at the close of business on the date of the resolution (or such other date as may be specified
therein or determined as therein provided) in proportion to their then holdings of Ordinary Shares and
applying such sum on their behalf in paying up in full unissued Ordinary Shares (or, subject to any special
rights previously conferred on any shares or class of shares for the time being issued, unissued shares of
any other class) for allotment and distribution credited as fully paid up to and amongst them as bonus
shares in the proportion aforesaid.

88.3

The Directors may do all acts and things considered necessary or expedient to give effect to any such
capitalisation, with full power to the Directors to make such provisions as they think fit for any fractional
entitlements which would arise on the basis aforesaid (including provisions whereby fractional
entitlements are disregarded or the benefit thereof accrues to the Company rather than to the members
concerned). The Directors may authorise any person to enter on behalf of all the members interested into
an agreement with the Company providing for any such capitalisation and matters incidental thereto and
any agreement made under such authority shall be effective and binding on all concerned.

Scrip Dividends
89

Scrip Dividends

89.1

Subject as hereinafter provided, the Directors may offer to ordinary shareholders the right to receive, in
lieu of dividend (or part thereof), an allotment of new Ordinary Shares credited as fully paid.

89.2

The Directors shall not make such an offer unless so authorised by an Ordinary Resolution passed at any
General Meeting.

89.3

The Directors may either offer such rights of election in respect of the next dividend (or part thereof)
proposed to be paid; or may offer such rights of election in respect of that dividend and all subsequent
dividends, until such time as the election is revoked; or may allow shareholders to make an election in
either form.

89.4

The basis of allotment on each occasion shall be determined by the Directors so that, as nearly as may be
considered convenient, the value of the Ordinary Shares to be allotted in lieu of any amount of dividend
shall equal such amount.
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89.5

If the Directors determine to offer such right of election on any occasion they shall give notice in writing to
the ordinary shareholders of such right and shall issue forms of election and shall specify the procedures to
be followed in order to exercise such right. Provided that they need not give such notice to a shareholder
who has previously made, and has not revoked, an earlier election to receive Ordinary Shares in lieu of all
future dividends, but instead shall send him a reminder that he has made such an election, indicating how
that election may be revoked in time for the next dividend proposed to be paid.

89.6

On each occasion the dividend (or that part of the dividend in respect of which a right of election has been
accorded) shall not be payable on Ordinary Shares in respect whereof the share election has been duly
exercised and has not been revoked (the "elected Ordinary Shares"), and in lieu thereof additional shares
(but not any fraction of a share) shall be allotted to the holders of the elected Ordinary Shares on the basis
of allotment determined as aforesaid. For such purpose the Directors shall capitalize, out of such of the
sums standing to the credit of reserves (including any share premium account or capital redemption
reserve) or profit and loss account as the Directors may determine, a sum equal to the aggregate nominal
amount of additional Ordinary Shares to be allotted on that occasion on such basis and shall apply the same
in paying up in full the appropriate number of unissued Ordinary Shares for allotment and distribution to
and amongst the holders of the elected Ordinary Shares on such basis.

89.7

The additional Ordinary Shares so allotted on any occasion shall rank pari passu in all respects with the
fully-paid Ordinary Shares in issue on the record date for the relevant dividend save only as regards
participation in the relevant dividend.

89.8

Section 89.1 shall apply (mutatis mutandis) to any capitalization made pursuant to this Article.

89.9

No fraction of an Ordinary Share shall be allotted. The Directors may make such provision as they think fit
for any fractional entitlements including, without limitation, provision whereby, in whole or in part, the
benefit thereof accrues to the Company and/or fractional entitlements are accrued and/or retained and in
either case accumulated on behalf of any ordinary shareholder.

89.10 The Directors may on any occasion determine that rights of election shall not be made available to any
ordinary shareholders with registered addresses in any territory where in the absence of a registration
statement or other special formalities the circulation of an offer of rights of election would or might be
unlawful, and in such event the provisions aforesaid shall be read and construed subject to such
determination.
89.11 In relation to any particular proposed dividend the Directors may in their absolute discretion decide (i) that
shareholders shall not be entitled to make any election in respect thereof and that any election previously
made shall not extend to such dividend or (ii) at any time prior to the allotment of the Ordinary Shares
which would otherwise be allotted in lieu thereof, that all elections to take shares in lieu of such dividend
shall be treated as not applying to that dividend, and if so the dividend shall be paid in cash as if no
elections had been made in respect of it.

Accounts
90

Accounting records

90.1

Accounting records sufficient to show and explain the Company's transactions and otherwise complying
with the Act shall be kept at the Office, or at such other place as the Directors think fit, and shall always be
open to inspection by the officers of the Company. Subject as aforesaid no member of the Company or
other person shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as
conferred by law or ordered by a court of competent jurisdiction or authorised by the Directors.
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91

Copies of accounts for members

91.1

A copy of every balance sheet and profit and loss account which is to be laid before a General Meeting of
the Company (including every document required by law to be comprised therein or attached or annexed
thereto) shall not less than 21 days before the date of the meeting be made available on the Company’s
website and sent to every member of, and every holder of debentures of, the Company and to every other
person who is entitled to receive notices of General Meetings from the Company under the provisions of
the Act or of these Articles in the manner and form determined by the Directors. Provided that this Article
shall not require a copy of these documents to be sent to more than one of joint holders nor to any person
of whose postal address the Company is not aware, but any member or holder of debentures to whom a
copy of these documents has not been sent shall be entitled to receive a copy free of charge on application
at the Office. To the extent permitted by the Act and agreed by the member, the documents referred to in
this Article may be sent by electronic communication.

Auditors
92

Validity of Auditor's acts

92.1

Subject to the provisions of the Act, all acts done by any person acting as an Auditor shall, as regards all
persons dealing in good faith with the Company, be valid, notwithstanding that there was some defect in
his appointment or that he was at the time of his appointment not qualified for appointment or
subsequently became disqualified.

93

Auditor's right to attend General Meetings

93.1

An Auditor shall be entitled to attend any General Meeting and to receive all notices of and other
communications relating to any General Meeting which any member is entitled to receive and to be heard
at any General Meeting on any part of the business of the meeting which concerns him as Auditor.

Notices
94

Service of notices

94.1

Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing, except that a
notice calling a meeting of the directors need not be in writing.

94.2

Any notice or document (including a share certificate) may be served on or delivered to any member by the
Company either personally or by sending it by post in a prepaid cover addressed to such member at his
registered address, or to the address, if any, supplied by him to the Company as his address for the service
of notices, or by delivering it to such address addressed as aforesaid.
A shareholder who (having no registered address within Malta) has not supplied the Company a postal
address within Sweden or an electronic address for the service of notices shall not be entitled to receive
notices from the Company.

94.3

Any document or notice which, in accordance with these Articles, may be sent by the Company by
electronic communication shall, if so sent, be deemed to be received at the expiration of 24 hours after the
time it was sent. Proof (in accordance with the formal recommendations of best practice contained in the
guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators - ICSA International) that an
electronic communication was sent by the Company shall be conclusive evidence of such sending.

94.4

Where a notice or other document is served or sent by post, service or delivery shall be deemed to be
effected at the expiration of 24 hours (or, where second-class mail is employed, 48 hours) after the time
when the cover containing the same is posted and in proving such service or delivery it shall be sufficient to
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prove that such cover was properly addressed, stamped and posted.

94.5

The accidental failure to send, or the non-receipt by any person entitled to, any notice of or other
document relating to any meeting or other proceeding shall not invalidate the relevant meeting or other
proceeding.

95

Joint holders

95.1

Any notice in writing given to that one of the joint holders of a share whose name stands first in the
Register in respect of the share shall be sufficient notice to all the joint holders in their capacity as such.

96

Deceased and bankrupt members

96.1

A person entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member or otherwise by
operation of law, upon supplying to the Company such evidence as the Directors may reasonably require to
show his title to the share, and upon supplying also a postal address within Malta or Sweden for the service
of notices, shall be entitled to have served upon or delivered to him at such address any notice or
document to which the said member would have been entitled, and such service or delivery shall for all
purposes be deemed a sufficient service or delivery of such notice or document on all persons interested
(whether jointly with or as claiming through or under him) in the share. Save as aforesaid any notice or
document delivered or sent to any member in pursuance of these Articles shall, notwithstanding that such
member be then dead or bankrupt or in liquidation, and whether or not the Company has notice of his
death or bankruptcy or liquidation, be deemed to have been duly served or delivered in respect of any
share registered in the name of such member as sole or first-named joint holder.

97

Suspension of postal services

97.1

If at any time by reason of the suspension or curtailment of postal services within Malta and/or Sweden,
the Company is unable effectively to convene a shareholders' meeting by notices sent through the post,
such meeting may be convened by a notice advertised in at least one national newspaper in the relevant
jurisdiction and such notice shall be deemed to have been duly served on all members entitled thereto on
the day when the advertisement appears (or first appears). In any such case the Company may still, where
applicable, serve notice by electronic communication and shall send confirmatory copies of the notice by
post to members to whom it was not sent by electronic communication if at least seven days prior to the
meeting the posting of notices to addresses throughout Malta again becomes practicable.

98

Signature of documents

98.1

Where under these Articles a document requires to be signed by a member or other person then, if in the
form of an electronic communication, it must to be valid incorporate the electronic signature or personal
identification details (which may be details previously allocated by the Company) of that member or other
person, in such form as the Directors may approve, or be accompanied by such other evidence as the
Directors may require to satisfy themselves that the document is genuine. The Company may designate
mechanisms for validating any such document, and any such document not so validated by use of such
mechanisms shall be deemed not to have been received by the Company.

99

Electronic communication

99.1

Any member may notify the Company of an address for the purpose of his receiving electronic
communications from the Company, and having done so shall be deemed to have agreed to receive notices
and other documents from the Company by electronic communication of the kind to which the address
relates. In addition, if a member notifies the Company of his e-mail address, the Company may satisfy its
obligation to send him any notice or other document by:
99.1.1 publishing such notice or document on a web site; and
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99.1.2 notifying him by e-mail to that e-mail address that such notice or document has been so
published, specifying the address of the web site on which it has been published, the place on the
web site where it may be accessed, how it may be accessed and (if it is a notice relating to a
shareholders' meeting) stating (i) that the notice concerns a notice of a company meeting served
in accordance with the Act, (ii) the place, date and time of the meeting, (iii) whether the meeting
is to be an annual or extraordinary general meeting and (iv) such other information as the Act may
prescribe.

99.2

Any amendment or revocation of a notification given to the Company under section 99 shall only take
effect if in writing, signed by the member and on actual receipt by the Company thereof.

99.3

An electronic communication shall not be treated as received by the Company if it is rejected by computer
virus protection arrangements.

100

Statutory requirements as to notices

100.1 Nothing in any of the preceding seven Articles shall affect any requirement of the Act that any particular
offer, notice or other document be served in any particular manner.

Winding Up
101

Directors' power to petition

101.1 The Directors shall have power in the name and on behalf of the Company to present an application to the
Court for the Company to be wound up.
102

Distribution of assets in specie

102.1 If the Company shall be wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision, or by the Court)
the Liquidator may, with the authority of an Extraordinary Resolution, divide among the members in specie
or kind the whole or any part of the assets of the Company and whether or not the assets shall consist of
property of one kind or shall consist of properties of different kinds, and may for such purpose set such
value as he deems fair upon anyone or more class or classes of property and may determine how such
division shall be carried out as between the members or different classes of members. The Liquidator may,
with the like authority, vest any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of members
as the Liquidator with the like authority shall think fit, and the liquidation of the Company may be closed
and the Company dissolved, but so that no contributory shall be compelled to accept any shares or other
property in respect of which there is a liability.

General
103

General

103.1 All the above Articles are subject to the overriding provisions of the Act, the Financial Markets Act, the
rules and regulations of the Stock Exchange and the relevant Central Securities Depository currently in
force, except in so far as any provisions contained in any one of such laws or rules permits otherwise and
the generality of any of the above provisions shall, in its interpretation, be restricted as is necessary to be
read in conformity with any and all of the provisions of any of these laws.
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Aspire Globals stiftelseurkund
1.

NAME

1.1.

The name of the Company is Aspire Global plc.

2.

REGISTERED OFFICE

2.1.

The registered office of the Company shall be at Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord
Street, Ta’ Xbiex XBX1120 Malta or at any other address in Malta as the Board of Directors may determine
from time to time.

3.

OBJECTS

3.1

The objects of the Company are established are as follows:
a)

To invest and hold shares, participations, investments, interests and debentures in any other company
or companies, partnerships, joint ventures or businesses and to own, manage and administer property
of any kind belonging to it, whether corporeal or incorporeal, personal or real , wherever situated,
other than property which it cannot own or otherwise hold under the laws of Malta;

b)

To apply for, register, purchase, or by other means acquire, hold, develop, exploit, protect and renew
any domain names, URLs, brand names, patents, patent rights, licences, secret processes, trademarks,
designs, royalties, copyrights, grants, options, protections and concessions and other exclusive and
non-exclusive rights, and to grant licences or rights in respect thereof, and to disclaim, alter, modify,
use and turn to account, and to manufacture under or grant licences or privileges in respect of the
same, and to expend money in experimenting upon testing and improving any patents, inventions as
well as other rights which the Company may acquire, or propose to acquire;

c)

To acquire and contract with marketing suppliers for the overall business activities of the group to
which the Company belongs, including for services in relation to the management, marketing,
distribution, sales of information content and information content services, over various media
including but not limited to the Internet, teletext, mobile networks and interactive television.

d)

To amalgamate with or enter into co-partnership or profit-sharing arrangement with, or to co-operate
or participate in any way with or assist or subsidise any company or person carrying on or purporting
to carry on any business within the objects of the Company or those of companies in the same group;

e)

To acquire and undertake the whole or any part of the business, property and liabilities of any person
or company carrying on any business;

f)

To enter into any arrangements with any government or authority that may seem conducive to the
attainment or furtherance of the Company’s objects or any of them, and to obtain from any such
government or authority any licences, permit, rights, privileges or concessions which the Company
may consider conducive to the attainment of its objects;

g)

To acquire any right, easements, privileges, concessions, patent rights, licenses, machinery, plant, stock
in trade or any seal or personal property of or in connection for the purpose of or in connection with
the Company’s business or any branch or department thereof;

h)

To buy or otherwise acquire, under any title whatsoever, any plant machinery, utensil, machine or
other movable deemed necessary for the better performance of the Company’s objects;
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i)

To provide management services and to participate in the activities of subsidiaries and associated
companies;

j)

To guarantee, even by hypothecation of the Company’s property, the payment of any debenture
stocks, bonds, mortgages, charges, obligations, interests, securities, moneys or shares, or the
performance of contracts or engagements of any other company or person, and to give indemnities
and guarantees of all kinds and to enter into partnership or joint arrangement with any other
partnership or joint arrangement with any other person, firm or company having objects similar to the
present one;

k)

To borrow or raise unlimited sums of money in such manner as the Company shall seem fit and in
particular by the issue of debenture stock, charged upon all or any of the Company’s property both
present and future, including its uncalled capital, and to reissue any debentures at any time paid off;

l) To lend money and give credit to other persons, firms or companies in the course of the Company’s
business and to guarantee the observance and performance of obligations by others, whether towards
the Company or towards third parties;
m) To carry on the business which, in the opinion of the Board of Directors can be conveniently, profitably
or advantageously carried out in connection with the principal business of the Company or is
calculated to enhance the value of or render profitably any property or rights of the Company;
n)

To invest and deal with the moneys of the Company not immediately required in such manner as may
from time to time be determined;

o)

To sell or otherwise dispose of the business, undertaking, assets or property of the Company, or any
part thereof, for such consideration as the Company may deem fit, and in particular for such shares,
debentures or securities;

p)

To do all such things and to perform all such other acts as may be deemed incidental or conducive to
the attainment of the above objects or any of them.

The objects and powers set forth in this clause shall not be restrictively construed but the widest interpretation
shall be given thereto. None of the above described objects and powers shall be deemed subsidiary or ancillary to
any other object or power mentioned therein. The company shall have full power to exercise all or any of the
powers and to achieve or to endeavour to achieve all or any of the objects conferred by and provided in any one or
more of the said sub-clauses.
Nothing in the foregoing shall be construed as empowering or enabling the company to carry out any activity or
service which requires a licence or other authorisation under any law in force in Malta without such a licence or
other appropriate authorisation from the relevant competent authority and the provisions of Article 77(3) of the
Companies Act, Chapter 386 of the Laws of Malta (the ‘Act’) shall apply.
4.

PUBLIC COMPANY

4.1.

The company is a public limited liability company.

4.2.

The liability of the shareholders is limited in the case of each member to the amount, if any, unpaid on the
share or shares held by him in the Company.

5.

CAPITAL

5.1

The authorised share capital of the Company is ten million Great British Pounds (£10,000,000.00) divided into
four billion (4,000,000,000.00) ordinary shares of £0.0025 each.

5.2

The issued share capital of the Company is one hundred sixteen thousand eighty-five Great British Pounds
and sixty-nine pence (£116,085.69) divided into forty-six million four hundred thirty-four thousand two
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hundred seventy-seven (46,434,277) ordinary shares of £0.0025 each, each 100% paid up and allotted as
follows:

Shareholder
Malta Stock Exchange Plc (C 42525)
As Custodian of Clearstream Banking AG
Garrison Chapel
Castille Place
Valletta VLT 1063
Malta

Shares subscribed and allotted
46,429,109 ordinary shares

Michelle Grech Bonett
Harbour Vie Place, Apart 3,
Triq Ir-Ridott, Xemxija,
St. Paul's Bay
Malta

4,834 ordinary shares

Sherese Vella
96 Dolphin Court, Flat 2,
Triq Tas-Salib,
Mellieha MLH 1436
Malta

334 ordinary shares

5.3

Unless otherwise provided for in the terms of issue or admitted by the Company subsequently to the issue,
each share in the Company shall give right to one 1 vote at any general meeting of the Company and will be
entitled to dividends, distribution of assets rights and other rights equally.

6

DIRECTORS

6.1

The Board of Directors of the Company (“the Board”), immediately after adoption of these Memorandum
and Articles, shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) directors and shall be
composed of the following directors:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Barak Matalon of 25 Habe’er St., Adanim, Israel, holder of Israeli passport number 30943524;
Isaac Maimon of 78, Birkirkara Hill, St. Julians, Malta, holder of Israeli passport number 22539440;
Aharon Aran of 9 Harimon St., Petach Tikva, Israel, holder of Israeli passport number 31006935;
Karl Fredrik Henning Burvall of Jarlagardsvag 23, Nacka 13161, Sweden, holder of Swedish
passport number 92475725; and
Carl Klingberg of Svartviksringen 8, S-133 36, Salstjobaden, Sweden, holder of Swedish passport
number 89983603.

7

COMPANY SECRETARY

7.1

The Company Secretary is Olga Finkel, of 7A, The Podium, St Mark Street, St Julians, Malta holder of
Maltese ID Card Number 51392M.

8

LEGAL AND JUDICIAL REPRESENTATION

8.1

Subject to the provisions in the Articles of Association of the Company, legal and judicial representation of
the Company shall vest in any two directors jointly.
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Aspire Globals bokslutskommuniké för
perioden 1 januari – 31 december 2021
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Uttalande från Aspire Globals styrelse
Beskrivningen av Aspire Global på sidorna 46-114 i denna erbjudandehandling har granskats av Aspire Globals
styrelse. Aspire Globals styrelse anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte
fullständig, bild av Aspire Global.

26 april 2022
Aspire Global plc
Styrelsen
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Uttalande från Aspire Globals oberoende
budkommitté
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Fairness opinion från PricewaterhouseCoopers AB
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Beskrivning av NeoGames
Allmänt
NeoGames S.A. är ett bolag bildat och verksamt enligt lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i det
luxemburgska handels- och företagsregistret under registreringsnumret B186309 och har sitt säte på 63–65, rue de
Merl, L – 2146, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. NeoGames etablerades som ett oberoende bolag 2014
efter en avknoppning från Aspire Global och ändrades till ett publikt bolag under 2020.
NeoGames är en teknologi-driven global leverantör av iLottery-lösningar för nationella och statligt reglerade
lotterier. NeoGames erbjuder sina kunder en fullservicelösning som inkluderar alla delar som behövs för att
erbjuda lotterispel, inklusive digitala skraplotter och lottningsbaserade spel, via egna datorer, smartphones och
handhållna enheter. NeoGames fullservicelösning kombinerar egenutvecklade teknologiplattformar, en spelstudio
och tjänster med den erfarenhet och expertis som krävs för att bedriva framgångsrika iLottery-verksamheter.
NeoGames spelstudio innefattar en omfattande portfölj av engagerande lotterispel online som ger en fängslande
spelarupplevelse och betydande värde till lotterikunder. NeoGames tillhandahåller tjänster till dess kunder inom
fyra nyckelområden: marknadsföringsverksamhet, spelarverksamhet, teknologiverksamhet och affärsverksamhet.
De mervärdestjänster som NeoGames erbjuder underlättar olika aspekter av iLottery-erbjudandet, inklusive
reglering och regelefterlevnad, betalningshantering, riskhantering, hantering av spelarrelationer och optimering av
spelarvärde. NeoGames heltäckande lösning möjliggör för dess kunder att åtnjuta fördelarna med att
marknadsföra sina varumärken och generera trafik till sina iLottery-försäljningskanaler. Som en pålitlig partner till
lotterier över hela världen arbetar Bolaget med sina kunder för att maximera deras framgång, och erbjuder en
heltäckande lösning som ger dem möjlighet att leverera njutbara och lönsamma iLottery-program till sina spelare,
generera mer intäkter och kanalisera inkomster till goda ändamål.
NeoGames erbjuder iLottery-lösningar genom två skilda affärslinjer – nyckelfärdiga lösningar och spel. Bolagets
nyckelfärdiga lösningar är skräddarsydda för varje kund och kan inkludera en kombination av någon av dess
plattformar, mervärdestjänster och spelstudio. Spelutbudet sammanhänger med Bolagets spelstudio men består
enbart av att erbjuda portföljen av iLottery-spel till lotterier. NeoGames betjänar innehålls- och plattformskontrakt
över hela Europa och USA, genom dess helägda operativa dotterbolag. Per den 31 december 2021 hade NeoGames
154 anställda, huvudsakligen lokaliserade i Israel, och två anställda lokaliserade i USA. Dessutom hade NeoGames
211 engagerade entreprenörer lokaliserade i Ukraina per den 31 december 2021. Innan Rysslands invasion av
Ukraina i februari 2022 lämnade 60 personer av NeoGames personal Ukraina med hjälp av NeoGames och 70 andra
personer lämnade för de västra delarna av landet. Avseende året som avslutades 2021 hade NeoGames 50,5
miljoner amerikanska dollar i intäkter och 34,1 miljoner amerikanska dollar i intäkter från intressen i NPI.
NeoGames aktier är upptagna till handel i USA på Nasdaq Stock Exchange, Global Market tier, under tickersymbolen ”NGMS”. För ytterligare information om NeoGames, se NeoGames webbplats (www.neogames.com).

126 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

Aktieägare
Per den 31 december 2021 hade NeoGames kännedom om 107 ägare (inklusive förvaltare/depåbanker) som
innehade aktier i NeoGames. Tabellen nedan visar de fem största aktieägarna (med förvaltarregistrerade aktier) i
NeoGames, baserat på information tillgänglig för NeoGames per den 31 mars 2022.
Antal aktier

Procent av
aktiekapitalet

Procent av
rösterna

Barak Matalon

5 109 948

19,97

19,97

Elyahu Azur

3 193 717

12,48

12,48

Pinhas Zahavi

3 193 717

12,48

12,48

Aharon Aran

1 277 486

4,99

4,99

330 478

1,29

1,29

Övriga

12 488 088

48,79

48,79

SUMMA

25 593 434

100,00

100,00

Ägare

Oded Gottfried
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska
personer och aktiebolag som innehar aktier i Aspire Global och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte
annat särskilt anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning i Sverige och är avsedd endast som
generell information. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan
uppkomma i samband med Erbjudandet. Den omfattar exempelvis inte situationer då aktier innehas som
lagertillgångar i näringsverksamhet, situationer då aktier ägs av handels- eller kommanditbolag, situationer då
aktier förvaras på investeringssparkonto, genom en kapitalförsäkring eller liknande, de särskilda regler som i vissa
fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd
av sådana aktier, de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag,
utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller utländska företag som varit svenska
företag. Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Skattekonsekvenserna kommer att bero på
de särskilda omständigheter som gäller varje enskild aktieägare. Aktieägarna rekommenderas rådfråga sin egen
skatterådgivare angående de specifika skattemässiga konsekvenser som kan uppstå som en följd av Erbjudandet,
inklusive huruvida utländska eller andra regler och skatteavtal gäller och vilken inverkan dessa kan ha.

Skattefrågor i samband med
Erbjudandet
Fysiska personer
Obegränsat skattskyldiga fysiska personer som mottar
svenska depåbevis i NeoGames (”Depåbevis”), i utbyte
mot aktier i Aspire Global, anses ha avyttrat sina aktier
i Aspire Global. Avyttringen utlöser en
kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
marknadsvärdet på de svenska depåbevisen som erhålls
vid tidpunkten för avyttringen och omkostnadsbeloppet
för avyttrade aktier i Aspire Global.
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma
slag och sort ska läggs samman och beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.
Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får
schablonmetoden användas, innebärande att
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.
En eventuell kapitalvinst beskattas för i Sverige
obegränsat skattskyldiga fysiska personer i
inkomstslaget kapital med 30 procent. Kapitalvinsten
kan under vissa förutsättningar undantas omedelbar
beskattning med stöd av reglerna om framskjuten
beskattning vid andelsbyte. Om dessa regler är
tillämpliga bör i Sverige obegränsat skattskyldiga

fysiska personer anses förvärvat de Depåbevisen för
en ersättning motsvarande det skattemässiga
anskaffningsvärdet för aktierna i Aspire Global.
Eventuell kontant ersättning ska dock tas upp som
kapitalvinst utan avdrag för motsvarande del av
omkostnadsbeloppet det beskattningsår som
andelsbytet sker.
En eventuell kapitalförlust på marknadsnoterade
aktier får dras av fullt ut mot skattepliktig kapitalvinst
som uppkommer samma år dels på aktier, dels på
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som
aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller
specialfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter, så kallade svenska räntefonder). För
kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte
dragits av genom nämnda kvittningsmöjlighet medges
avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av
förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30
procent av den del av underskottet som inte överstiger
100 000 kronor och 21 procent av det återstående
underskottet. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.
Om en fysisk person upphör att vara bosatt eller
stadigvarande vistas inom det europeiska ekonomiska
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samarbetsområdet (EES), och reglerna om framskjuten
beskattning vid andelsbyte har tillämpats vid
erhållandet av Depåbevis i NeoGames, ska den
framskjutna kapitalvinsten tas upp till beskattning.
Aktiebolag
Svenska aktiebolag som mottar Depåbevis i NeoGames,
i utbyte mot aktier i Aspire Global, anses ha avyttrat
sina aktier i Aspire Global. Avyttringen utlöser en
kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
marknadsvärdet på Depåbevisen som erhålls vid
tidpunkten för avyttringen och omkostnadsbeloppet
för avyttrade aktier i Aspire Global.
En eventuell kapitalvinst på försäljningen av aktierna i
Aspire Global kommer som huvudregel att beskattas
som inkomst av näringsverksamhet med 20,6 procents
bolagsskatt (för räkenskapsår som inleds tidigast den
1 januari 2021). Om aktiebolagets innehav av aktier i
Aspire Global omfattas av reglerna om näringsbetingade
andelar behandlas kapitalvinsten som ej skattepliktig.
Är reglerna om näringsbetingade andelar inte tillämpliga
kan kapitalvinsten under vissa förutsättningar undantas
omedelbar beskattning med stöd av reglerna om
uppskovsgrundande andelsbyten.
En eventuell kapitalförlust på försäljningen av aktierna
i Aspire Global är endast avdragsgill i aktiebolaget om
avdraget kan kvittas mot en skattepliktig kapitalvinst på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier.
En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas
av det aktiebolag som har realiserat kapitalförlusten
och kvittas mot en skattepliktig kapitalvinst på aktier
och andra värdepapper som beskattas som aktier
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i
tiden. Om aktiebolagets innehav av aktier i Aspire
Global omfattas av reglerna om näringsbetingade
andelar behandlas kapitalförlusten som ej avdragsgill.

Beskattning av ägare av Depåbevis
Fysiska personer
Utdelning
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalinkomster, inklusive utdelningar,
i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
kapital är 30 procent. Preliminär skatt om 30 procent

innehålls som källskatt på utdelningsbeloppet.
Preliminärskatteavdraget görs normalt av Euroclear.
Om utdelning på Depåbevisen är föremål för källskatt i
Luxemburg bör eventuell dubbelbeskattning som
huvudregel kunna undvikas genom att källskatten i
Luxemburg avräknas mot svensk skatt på samma inkomst.
Kapitalvinster
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalinkomster, inklusive kapitalvinster
på Depåbevisen, i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i
inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningskostnader, och omkostnadsbeloppet.
Metoderna för beräkning av omkostnadsbelopp för
Depåbevisen, samt den svenska skattemässiga
behandlingen av en kapitalvinst respektive en
kapitalförlust följer vad som ovan beskrivits under
”Skattefrågor i samband med Erbjudandet – Fysiska
personer”.
Aktiebolag
Utdelning
Svenska aktiebolags kapitalinkomster, inklusive
utdelningar, på Depåbevisen beskattas som inkomst av
näringsverksamhet med 20,6 procents bolagsskatt (för
räkenskapsår som inleds tidigast den 1 januari 2021). Om
aktiebolagets innehav av de Depåbevisen omfattas av
reglerna om näringsbetingade andelar kommer mottagna
utdelningar inte att vara föremål för beskattning.
Om utdelning på Depåbevisen är föremål för källskatt i
Luxemburg bör eventuell dubbelbeskattning som
huvudregel kunna undvikas genom att källskatten i
Luxemburg avräknas mot svensk skatt på samma
inkomst.
Kapitalvinster
Svenska aktiebolags kapitalinkomster, inklusive
kapitalvinster, på Depåbevisen beskattas som inkomst av
näringsverksamhet med 20,6 procents bolagsskattskatt
(för räkenskapsår som inleds tidigast den 1 januari 2021).
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust,
samt den svenska skattemässiga behandlingen av
sådan kapitalvinst eller kapitalförlust följer vad som
ovan beskrivits under ”Skattefrågor i samband med
Erbjudandet – Aktiebolag”.
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Erbjudanderestriktioner
Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, handlare, förvaltare och
andra förmedlare som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige.
Denna erbjudandehandling utgör inte ett erbjudande, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade
Jurisdiktionerna” eller enskilt den ”Begränsade Jurisdiktionen”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som
önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och
möjliga skattekonsekvenser.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post eller något
annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som
används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller annan handelsplats i de
Begränsade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i
eller till de Begränsade Jurisdiktionerna.
Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade
Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana dokument eller sådan
information (innefattande förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera eller skicka dessa i eller till en
Begränsad Jurisdiktion eller använda post, eller något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad Jurisdiktion
i samband med Erbjudandet.
Erbjudandet och informationen i denna erbjudandehandling lämnas inte och har inte godkänts av en ”authorized
person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Informationen i
denna erbjudandehandling skickas följaktligen inte, och får inte skickas till, allmänheten i Storbritannien.
Spridningen av informationen i denna erbjudandehandling är undantagen från restriktionerna för finansiell
marknadsföring enligt bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en
juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens
verksamhet; eller om förvärv av 50 procent eller mer av aktier som ger rösträtt i en juridisk person, i enlighet med
artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de
Begränsade jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller erbjudandehandlingen, acceptsedel eller andra
dokument som rör erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i besittning av sådana
dokument, att informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare av erbjudandehandlingen som
är osäker på sin ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera sin professionella rådgivare inom den
relevanta jurisdiktionen.
Varken NeoGames eller Stifel accepterar eller påtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person mot
någon av dessa restriktioner.
Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i Aspire
Global som omfattas av Erbjudandet.
Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de
restriktioner som beskrivs i erbjudandehandlingen och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. Vidare
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kommer personer som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om en sådan
person är oförmögen att lämna de utfästelser och garantier som anges under "Intyg avseende restriktioner” nedan
och eventuella motsvarande utfästelser och garantier i acceptsedeln. Accepter av Erbjudandet och inlämnande av
aktier i Aspire Global som görs av en person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av någon förvaltare,
företrädare, ombud eller annan mellanman som agerar på icke-diskretionär grund för en huvudman som ger
instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, eller med hjälp av post eller något annat kommunikationsmedel
inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare sig direkt eller indirekt, kommer inte att accepteras (och bör inte
accepteras av förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som innehar aktier i Aspire Global för några
personer).
Varje acceptsedel eller annan kommunikation avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, bär en
returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från en Begränsad Jurisdiktion kommer inte accepteras (och bör
inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman).
Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i Aspire Global kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras
av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman) om vederlaget för aktierna i Aspire Global
behöver postas eller på annat sätt levereras i eller till en Begränsad Jurisdiktion eller om en adress inom en
Begränsad Jurisdiktion tillhandahålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbjudandet eller för
återlämnandet av acceptsedeln.
Var och en av NeoGames och Stifel förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det påverkar
aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan
närmare utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka,
med avseende på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om några sådana utfästelser och garantier som
lämnats av en aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och som ett resultat därav NeoGames (av
någon anledning) fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning.

Intyg avseende restriktioner
Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en vederbörligt undertecknad acceptsedel till Mangold,
intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som
lämnar in acceptsedeln på uppdrag av innehavaren, att denne:
 inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för
mottagandet av erbjudandehandlingen, acceptsedeln eller något annat dokument eller information rörande
Erbjudandet, och inte har postat, överfört eller på annat sätt distribuerat något sådant dokument eller
information i eller till en Begränsad Jurisdiktion;
 inte har använt, direkt eller indirekt, post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat
till, telefax, e-post, telex och telefon) som används vid nationell eller internationell handel eller vid börserna eller
handelsplatserna i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet;
 inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för acceptans
av villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet av acceptsedeln eller vid tidpunkten för
avlämnandet av instruktioner att acceptera Erbjudandet (antingen muntligt eller skriftligt); och
 om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, ombud eller i egenskap av annan mellanman, antingen (i)
har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med avseende på de aktier som omfattas av acceptsedeln
eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har godkänt att denne gör ovan nämnda utfästelser och inte
befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren
instruerade sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman att acceptera Erbjudandet å hans eller
hennes vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman behandlar accepten inom
ramen för sin normala ställning som mellanman.
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Varning avseende framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information enligt betydelsen i Private Securities Litigation
Reform Act från 1995. Samtliga uttalanden i detta pressmeddelande som inte avser historiska fakta ska betraktas
som framtidsinriktad information, inklusive, utan begränsning, de eventuella möjligheterna och fördelarna med en
sammanslagning av NeoGames och Aspire Global, och antaganden som ligger till grund för sådana uttalanden, samt
uttalanden som inkluderar orden ”förvänta”, ”avse”, ”potentiell”, ”planera”, ”tro”, ”projektera”, ”prognos”,
”uppskatta”, ”kan”, ”borde”, ”förutse” och liknande uttalanden av framtida eller framtidsinriktad karaktär. Denna
framtidsinriktade information är baserad på ledningens nuvarande förväntningar. Denna information är varken
löften eller garantier, utan innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer som kan
orsaka att faktiskt resultat, utförande eller prestation skiljer sig väsentligen från framtida resultat, utförande eller
prestation som uttrycks eller antyds i den framtidsinriktade informationen, inklusive de faktorer som behandlas
under rubriken ”Riskfaktorer” i NeoGames årsredovisning enligt formulär 20-F som lämnats in till U.S. Securities
and Exchange Commission för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021, då sådana faktorer kan
uppdateras från tid till annan i NeoGames andra anmälningar till SEC, vilka är tillgängliga på SEC:s webbplats
www.sec.gov. Dessutom verkar NeoGames i en miljö som präglas av stark konkurrens och snabb förändring, och
nya risker uppstår från tid till annan. Det är inte möjligt för NeoGames ledning att förutse samtliga risker och
NeoGames ledning kan inte heller bedöma påverkan av samtliga faktorer på NeoGames verksamhet eller i vilken
utsträckning någon faktor, eller kombination av faktorer, kan medföra att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt
från de som återfinns i framtidsinriktad information som NeoGames kan komma att lämna. I ljuset av dessa risker,
osäkerheter och antaganden är de framtidsinriktade händelserna och omständigheterna som behandlas i denna
erbjudandehandling förenade med en inneboende osäkerhet, och dessa kanske inte inträffar eller uppstår, och
faktiska resultat kan skilja sig väsentligen och negativt från de som förväntas eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. Vidare är fullföljandet av Erbjudandet och verkställandet av samgåendet mellan NeoGames och
Aspire Global föremål för diverse villkor och det kan inte garanteras att transaktionen kommer att fullbordas.
Följaktligen bör du inte förlita dig på framtidsinriktad information såsom förutsägelser av framtida händelser.
Dessutom hänför sig den framtidsinriktade information som lämnas i denna erbjudandehandling endast till
händelser eller information per datumet för denna erbjudandehandling. Förutom i den mån det krävs enligt lag
åtar sig NeoGames inte någon skyldighet att uppdatera eller offentligt revidera någon framtidsinriktad information,
vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i annat fall, efter det datum då informationen lämnas
eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser.

Erbjudanderestriktioner - USA
Erbjudandet som beskrivs i denna erbjudandehandling avser de emitterade och utestående aktierna i Aspire
Global, ett bolag bildat enligt maltesisk lag, och är föremål för maltesiska och svenska offentliggörande- och
förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Aktieägare i USA uppmärksammas på att aktierna i
Aspire Global inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Aspire Global inte är
föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess uppdaterade
lydelse (”U.S. Exchange Act”), och inte är skyldig att inge, och inte heller inger, någon rapportering till U.S.
Securities and Exchange Commission (the ”SEC”) i enlighet därmed.
Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, i enlighet med
undantag som anges i Rule 14d – 1(d) i U.S. Exchange Act för ett Tier I offentligt uppköpserbjudande (”Tier Iundantaget”), och Rule 802 i U.S Securities Act från 1933 (”802-undantaget”) och i övrigt i enlighet med de
offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, inklusive vad gäller rätten att återkalla lämnad
accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, frånfallande av villkor samt tidpunkt för
betalning, vilka skiljer sig från de som följer av amerikanska inhemska förfaranden och regler avseende offentliga
uppköpserbjudanden. Innehavare av aktier i Aspire Global med hemvist i USA (”Amerikanska Innehavare”)
uppmanas att rådfråga sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

132 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

Aspire Globals finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument
relaterade till Erbjudandet, har upprättats eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS och är eventuellt inte
jämförbara med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella
rapporter upprättas i enlighet med amerikanska allmänt accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till
Amerikanska Innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Aspire Global, till vilka ett erbjudande görs.
Informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, sprids till Amerikanska Innehavare på grunder som är
jämförbara med det sätt på vilket sådana dokument tillhandahålls Aspire Globals övriga aktieägare.
Såsom tillåtet enligt Tier I-undantaget baseras redovisningen av likvid i Erbjudandet på tillämpliga svenska lagregler,
vilka skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för redovisning av likvid i USA, särskilt vad gäller tidpunkten för när
utbetalning av vederlaget är gjort. Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Innehavare i
enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därunder, särskilt Tier Iundantaget och 802-undantaget. I den mån Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning är dessa
regler endast tillämpliga på Amerikanska Innehavare och kommer således inte att medföra anspråk för några andra
personer. Amerikanska Innehavare bör uppmärksamma att vederlaget i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen
justering kommer att göras mot bakgrund av eventuella valutakursförändringar.
Det kan vara svårt för Aspire Globals aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de
skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet,
eftersom Aspire Global och NeoGames är belägna i anda länder än USA och vissa eller samtliga av deras ledande
befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Aspire Globals aktieägare
kommer eventuellt inte att kunna stämma Aspire Global eller NeoGames eller deras respektive ledande
befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk
värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att förmå Aspire Global eller NeoGames och/eller deras
respektive närstående att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan NeoGames och dess närstående eller
mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för NeoGames eller, i förekommande fall, dess
närstående) från tid till annan och medan Erbjudandet pågår, och i annat fall än inom ramen för Erbjudandet,
direkt eller indirekt köpa eller arrangera köp av aktier i Aspire Global utanför USA, eller andra värdepapper som kan
konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den
öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om
sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan
förväntas för att informera Amerikanska Innehavare om sådan information. Vidare kan NeoGames finansiella
rådgivare, i den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser, också komma att delta i normal
handel avseende värdepapper i Aspire Global, vilket kan innefatta köp eller arrangemang avseende köp av sådana
värdepapper förutsatt att sådana köp eller arrangemang är förenliga med tillämplig lag. All information om sådana
köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för
Amerikanska Innehavare, via relevant elektronisk media om och i den mån sådant offentliggörande krävs enligt
tillämplig svensk eller amerikansk lag, regler eller bestämmelser.
Mottagande av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Innehavare kan komma att utgöra
en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska
statliga och lokala, samt utländska och övriga, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en självständig
professionell rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken
NeoGames eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda
eller ombud eller annan företrädare för dem i samband med Erbjudandet ska hållas ansvarig för skattemässiga
konsekvenser eller skyldigheter som uppstår till följd av att acceptera detta Erbjudande.
VARKEN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA
ERBJUDANDET ÄR FÖRDELAKTIGT ELLER RÄTTVIST, BEDÖMT DENNA ERBJUDANDEHANDLINGS RIKTIGHET ELLER
FULLSTÄNDIGHET, ELLER UTTALAT SIG OM HURUVIDA INNEHÅLLET I DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR KORREKT
ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
133 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

Kontaktuppgifter
NeoGames S.A.

Hannes Snellman Advokatbyrå AB
th

10 HaBarzel st., Building C, 16 floor
Tel Aviv, Israel
www.neogames.com

Kungsträdgårdsgatan 20
111 47 Stockholm
www.hannessnellman.com

Aspire Global plc

Herzog Fox & Neeman

135 High Street
Sliema, Malta
www.aspireglobal.com

Herzog Tower, 6 Yitzhak Sadeh St.
Tel Aviv, 6777506, Israel
www.herzoglaw.co.il

Stifel Nicolaus & Company,
Incorporated

Latham & Watkins, LLP

787 7th Avenue, 12th Floor
New York, NY 10019, USA
www.stifel.com

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm, Sverige
www.mangold.se

1271 Avenue of the Americas
New York, NY 10020, USA
www.lw.com

Allen & Overy, LLP
5 Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg City, Luxemburg
www.allenovery.com

Camilleri Preziosi Advocates
Level 3, Valletta Buildings, South Street
Valletta, VLT 1103, Malta
www.camilleripreziosi.com

134 | NeoGames erbjudande till aktieägarna i Aspire Global

