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Styrelsens beslut om nyemission 
 

Styrelsen i MindArk PE AB (publ), 556640-4769, har med stöd av det bemyndigande som beslutades på års-

stämman 2016, beslutat att nyemittera aktier genom en företrädesemission och därmed öka aktiekapitalet 

enligt följande: 

 

 

Sammanfattning av villkoren för nyemissionen – Fullständigt under lag på hemsidan 

Fullständiga, detaljerade villkor för nyemissionen hålles i enlighet med aktiebolagslagen tillgängliga 

hos Bolaget och på dess hemsida www.mindark.com under rubrikerna Investor relations/notices.  

Här följer en sammanfattning av villkoren för genomförandet.   

 

 Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 

143 293,75 kronor genom nyemission av högst 

14 329 375 aktier, vardera med ett kvotvärde om 

0,01 kronor.  

 

 Emissionen genomförts med ordinär företrädes-

rätt för nuvarande aktieägare genom att de som 

på avstämningsdagen är registrerad som aktie-

ägare i MindArk PE AB (publ) för varje befintlig 

aktie erhåller en (1) teckningsrätt. För teckning 

av en (1) ny aktie krävs tio (10) teckningsrätter.   

 

 Aktier som inte tecknats och tilldelats med stöd 

av teckningsrätter kan tecknas av nuvarande ak-

tieägare och av personer som inte tidigare är ak-

tieägare, teckning utan företrädesrätt.  Fördel-

ning av på detta sätt tecknade aktier skall tillde-

las enligt följande fördelningsprinciper.   

 

o I första hand skall tilldelning av aktier som 

tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 

den som även tecknat aktier med stöd av 

teckningsrätter, och som var aktieägare på 

avstämningsdagen.  Vid överteckning skall 

aktier tilldelas pro rata i förhållande till det 

antal teckningsrätter som utnyttjats för teck-

ning och, i den mån detta inte kan ske, äger 

styrelsen besluta om fördelningen.   

o I andra hand skall tilldelning av aktier som 

tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 

den som tecknat utan stöd av teckningsrät-

ter.  Vid överteckning skall aktier tilldelas pro 

rata i förhållande till, till det antal aktier som 

var och en har tecknat och, i den mån detta 

inte kan ske, äger styrelsen besluta om för-

delningen.   

o I tredje och sista hand skall tilldelning av ak-

tier ske till personer som har tecknat aktier i 

förhållande till lämnade teckningsförbindel-

ser och styrelsen äger besluta om fördel-

ningen.  

 

 Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter är 

den 9 december 2016.  

 

 Teckning av aktier ska ske på särskild anmäl-

ningssedel under perioden från och med den 14 

december 2016 till och med den 28 december 

2016.  

 

 Betalning för nya aktier skall göras i enlighet 

med de instruktioner som anges på respektive 

tecknings-/anmälningssedel, för de som tecknat 

med företrädesrätt senast den 28 december  

2016.  Betalning av aktier som tecknats utan fö-

reträdesrätt, och som fått besked om tilldelning, 

skall göras i enlighet med de instruktioner som 

följer med tilldelningsbeskedet som kommer bör-

jan av januari 2017.   

 

 Teckningskursen ska vara 0,35 kronor per aktie.  

Vid fullt genomförd emission kommer det att till-

föra Bolaget 5 015 281,25 kronor.   

 

 De nya aktierna medför rätt till utdelning från och 

med avstämningsdagen för den utdelning som 

beslutas närmast efter det att nyemissionen bli-

vit registrerad.  



 

Motiv för nyemissionen 

Skäl för att genomföra emissionsförslaget är som 

följer.  

 

Uppdatering av teknikplattform 

Entropia Universe Platform skall uppgraderas för att 

stödja Virtual Reality (VR) och Augmented Reality 

(AR).  Det är åtgärder som erfordrar ytterligare re-

surser och görs genom att uppdatera stöd för Di-

rectX 9.x till 11.x. Därefter kommer kompatibla VR- 

och AR-enheter att kunna anslutas till plattformen.   

 

Investering i marknadsföring 

Investeringarna i marknadsföring har under 2016 

varit högre än budgeterat, detta för att växa kundba-

sen och intäkterna för Entropia Universe.  Invester-

ingen har enligt styrelsens bedömning givit goda 

resultat.  Bolaget avser fortsätta efter den inslagna 

vägen med ytterligare marknadsföringsåtgärder.  Då 

utgör den föreslagna nyemissionen ett viktigt del-

moment.   

 

Därutöver kommer Bolaget att genomföra lansering-

en av mobilapplikationen ComPet.  Erfarenheten är 

att en lyckosam lansering förutsätter stöd av aktiv 

marknadsföring.  Det kapitaltillskott som tillförs Bo-

laget genom emissionen kommer att nyttjas även för 

detta ändamål.   

 

 

Verksamhet och organisation 

MindArk startades i slutet av 1990-talet av Jan Wel-

ter Timkrans.  Bolaget utvecklar och marknadsför 

globalt virtuella Internetbaserade plattformar för 

underhållning och ekonomiska aktiviteter.  Bolagets 

mest kända produkt är Entropia Universe, 

www.entropiauniverse.com.   Under utveckling och 

lansering inom kort är ComPet, en applikation för 

smarta mobiltelefoner www.competgame.com.   

 

Styrelsen i bolaget består av Jan Welter Timkrans, 

styrelseordförand och grundare av MindArk, David 

Simmonds samt Sven Sandberg.  CEO och VD för 

MindArk sedan 2014 är Klas Moreau.   

 

 

Så här tecknar du aktier 

Har du aktierna på VP-konto nyttjar du dina teck-

ningsrätter genom betalning av aktier enligt bifoga-

de, Anmälningssedel 1. 

 

Har du aktierna på en aktiedepå på bank eller hos 

en fondkommissionär så följer du bankens eller för-

valtarens instruktioner.  

 

Anmälningssedel 2 på baksidan använder du om du 

vill teckna fler aktier än du har teckningsrätter till. 

  

Fullständiga villkor för emissionen kan beställas från 

Bolaget, eller allra enklast, laddas ner från hemsidan 

www.mindark.com.  

 

MindArk PE AB (publ) 

Järntorget 8 

SE-413 04  GÖTEBORG 

+46 (0)31 607 260  

economy@mindark.com  

 

Undantag från prospektskyldighet  

Något formellt Memorandum erfordras inte för den 

aktuella nyemissionen.  Komplett beslutsunderlag 

finns emellertid tillgängligt på Bolagets hemsida.  

Denna informationshandling har inte heller grans-

kats och godkänts av Finansinspektionen då emis-

sionen är undantagen från prospektskyldighet enligt 

”Lag om handel med finansiella instrument – Undan-

tag avseende erbjudande till allmänheten”.  Det 

sammanlagda värdet av erbjudandet av de finansiel-

la instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en 

tolvmånadersperiod.  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.entropiauniverse.com/  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.competgame.com/site/home  

 

 


