
STYRELSENS REDOGÖRELSE
enligt 13 kap. 6 § samt 20 kap. 12§ aktiebolagslagen avseende väsentliga händelser

_______________________________________________________________________

Safe Lane Gaming AB (publ) får härmed avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för
bolagets ställning. Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har inga händelser av väsentlig
betydelse för bolagets ställning inträffat utöver vad som anges i delårsrapport 1 och 2 för perioden 1 januari - 31
juni 2022 samt därefter avgivna pressmeddelanden. Kvartalsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga
på bolagets hemsida.

* * * * * * *

Stockholm oktober 2022
Safe Lane Gaming AB (publ)

Styrelsen



STYRELSENS REDOGÖRELSE
enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen om kvittning

_______________________________________________________________________

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Safe Lane Gaming AB (publ) (“Bolaget”),
anföra följande avseende nyemission där betalning ska ske genom kvittning.

Nedan angivna fordringshavare har en fordran mot Bolaget med minst det belopp som kvittas enligt nedan.
Respektive fordringshavare kvittar således hel eller del av skuld, enligt angivet belopp i nedan tabell, mot
erhållandet av nyemitterade aktier (teckningskurs 0,02 kr per aktie) i Bolaget. Aktierna tecknas och betalas
genom kvittning vilket sker genom undertecknande av teckningssedel inom en vecka från dagen för
emissionsbeslutet. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag de införs i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken i Bolaget.

Fordringshavare Belopp att kvitta Antal aktier att erhålla
Lubrica Equity AB 1.712.499,00 kr 85 624 950

Modelio Equity AB 637.095,46 kr 31 854 773

Munkekullen 5 förvaltning AB 362.904,41 kr 18 145 226

StiFag Aktiebolag 2.621.541,00 kr 131 077 050

Iron Branch Invest AB 76.072.288,00 kr 3 803 614 400

Iron Branch PVC AB 1.500.000,00 kr 75 000 000

Nanocap Group AB 3.250.000,00 kr 162 500 000

Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning och att det är till
nytta för Bolaget att kvittning genomförs.

* * * * * * *
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