
STYRELSENS REDOGÖRELSE
enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

_______________________________________________________________________

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen i Safe Lane Gaming AB
(publ), anföra följande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med
88.651.304,531418 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska
användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för
att möjliggöra den riktade emission som föreslås om 4.307.816.399 aktier av Serie B. Efter minskningen (och
före nyemissionen av aktier) kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 53.699.098,62 kronor fördelat på
sammanlagt  2.684.954.931 aktier, varav samtliga är Serie B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor.

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 88.651.304,531418 kronor, från
142.350.403,151418 kronor till 53.699.098.62 kronor. Föreslagen nyemission om 4.307.816.399 aktier medför
att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt 86.156.327,98 kronor och fondemissionen medför att
aktiekapitalet samtidigt ökar med 2.494.976,55 kronor. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet
genomföra nyemission och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som
minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän
domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar.

En ändring av aktiekapitalet möjliggör en betydande minskning av bolagets skulder genom kvittningsemission.
Detta säkerställer en starkare position för bolagets framtida tillväxt som kan komma genom emissioner, förvärv
samt utveckling av befintlig verksamhet. Styrelsen har inför sitt förslag till minskning av aktiekapitalet utan
indragning av aktier beaktat de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget är utsatt för.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens kassaflöde över tid är fortsatt god. Bolaget och koncernens
soliditet kommer efter föreslagen återbetalning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och
koncernen verkar inom. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan
antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
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