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LL Lucky Games AB (publ): Sista dagen för 
teckning av aktier i pågående 
företrädesemission är tisdag 12 juli

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, 
DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, 
SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE 
VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) påminner om att 
imorgon, den 12 juli 2022, är sista dagen för teckning av aktier i Bolagets pågående 

.företrädesemission

Lucky Games växer snabbt genom att addera nya titlar till spelportföljen och genom att nå nya 
marknader. Tillväxten kommer bland annat från förvärv och nu skalar Bolaget upp ytterligare för 
att bygga vidare. Lucky Games genomför därför en företrädesemission på cirka 13,2 miljoner 
kronor som är garanterad till 100 procent. Emissionslikviden ska användas för att ta fram fler 
högkvalitativa produkter, för strategisk marknadsföring och för att stärka Bolagets rörelsekapital.

”Vi växer genom förvärv och expanderar på flera marknader. Vår uttalade tillväxtstrategi väntas 
accelerera tillväxten genom fler förvärv och samarbeten”, säger LL Lucky Games CEO, Mads 
Jörgensen.

Kort om Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget 
äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. 
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckning av aktier kan ske från och med 28 juni 2022 till och med 12 juli 2022.
Teckningskursen är 1,80 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
Bolaget tillförs cirka 13,2 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.
Handel i BTA kommer att inledas den 28 juni 2022 tills Företrädesemissionen är registrerad 
hos Bolagsverket.

Totalt omfattas 13,2 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 
procent av Företrädesemissionens maximala belopp.
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Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på Lucky Games webbplats, www.
, samt på Eminova Fondkommissions webbplats, .ladyluckgames.io www.eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några 
värdepapper i Lucky Games i någon jurisdiktion, varken från Lucky Games eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med 
anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information 
avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av 
Eminova Fondkommission. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som 
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte 
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 
Eminova Fondkommission agerar för Bolagets räkning i egenskap av emissionsinstitut i samband 
med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Eminova Fondkommission är inte 
ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder 
eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som 
omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut 
avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en 
egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i 
detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen 
kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna 
värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller 
utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act 
från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas 
av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt 
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA 
eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, 
direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Japan, 
Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering 
eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan 
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åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra 
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott 
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon 
jurisdiktion. Lucky Games har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till 
allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i 
samband med Företrädesemissionen. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett 
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Framåtriktade uttalanden

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn 
på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”
siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som 
indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska 
fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och 
Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara 
korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

För mer information

Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Bolagets Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50
ca@mangold.se

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till 
speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus 
på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och 
affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North 
Growth Market.
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