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Styrelsen i Fragbite Group AB (publ) har 
tecknat teckningsoptioner av serie TO2 
2021/2022
På årsstämman den 29 juni 2021 beslutades att emittera högst 550 000 teckningsoptioner 
av serie TO2 2021/2022. Teckning av teckningsoptionerna skulle ske senast den 6 juli 2021. 
Enligt beslutet skulle styrelseordföranden kunna teckna högst 150 000 teckningsoptioner 
och varje annan styrelseledamot högst 100 000 teckningsoptioner. Styrelseordföranden 
och övriga styrelseledamöter har tecknat sig för det högsta antalet teckningsoptioner och 
den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 fulltecknades därmed.

För varje teckningsoption erläggs 0,11 kronor motsvarande marknadsvärdet fastställt enligt en 
extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes-modellen).
Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,00 
kronor per aktie under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 15 juli 2022. För det fall 
samtliga teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets 
aktiekapital att öka med högst 9 166,51 kr och antalet aktier med 550 000.

För frågor, vänligen kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
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Om oss

Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom 
mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma 
passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i 
Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna 
spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB 
och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala 
spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och 
livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt 
utvecklar indie games. För mer information, se www.fragbitegroup.com
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