INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 I FANTASMA GAMES
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Fantasma Games aktie noterades i mars år 2021 på Nasdaq
First North och i samband med det genomfördes en
unitemission, vilket inkluderade teckningsoptioner vars
nyttjandeperiod är 10 maj - 24 maj och som vid full teckning kan
inbringa cirka 7,8 MSEK. Vi säkrade genom emissionslikviden
vid noteringen en stabil finansiell grund, teckningsoptionerna
möjliggör för koncernen att fortsatt exekvera på vår bevisade
tillväxtstrategi och ytterligare kapitalisera på de intressanta
möjligheter vi ser i marknaden för Fantasma Games.
Jag är tacksam för förtroendet att nu ta över som VD på
Fantasma Games, i ett läge där vi står redo att fortsätta växa
genom högkvalitativa spel och med ett team i världsklass.
Grunden lagd för tillväxt
Under år 2021 tecknade vi viktiga distributionsavtal med aktörer
såsom Scientific Games, Salsa och Q-tech vilket medfört att
Fantasma Games kommer nå ut med befintliga och kommande
spel till betydligt fler, och därutöver helt nya, marknader. Tack
vare emissionslikviden har vårt produktionsteam ytterligare
förstärkts vilket innebär att vi kan skapa fler och ännu bättre
spel, något som vi under 2021 byggt en grund för och förväntas
se resultat av nu.
Samtidigt har Fantasma Games genomfört ett första förvärv
vilket medfört att vi nu har möjlighet att producera spel för att
möta
den
starka
efterfrågan
vi
upplevt.
Genom
teckningsoptionerna kommer vi kunna kapitalisera än mer på
de möjligheter vi ser i marknaden och ta koncernen mot nya
höjder.

kommer fokuseras på reglerade marknader där USA, Kanada
och Italien är de primära marknaderna för tillväxt. Vi kommer
samtidigt lägga stort fokus på existerande marknader där vi
redan nått framgång genom etablerade aktörer, där England
och Nederländerna är marknader med fortsatt stor potential där
vi genom ledande operatörer såsom Paddy Power, Entain,
Gamesys, Sky och Holland Casino levererar spel i världsklass.
Genom att redan arbeta med världsledande aktörer känner jag
mig trygg i att kunna konstatera att vi är på god väg att nå vårt
mål om att knyta 250 kvalitativa operatörer till Fantasma Games
innan utgången av 2023, vilket är en viktig komponent för att nå
koncernens uttalade tillväxtmål.
Spännande framtidsutsikter
Vi upplever just nu stark medvind drivet av de insatser vi
genomfört avseende spelproduktion och vår utökade räckvidd,
vilket redan gett tydligt resultat och som skapat ett starkt
momentum.
I januari 2022 nådde Fantasma Games 15 miljoner kronor i
spelbehållning vilket innebär en dubblering jämfört med samma
period förra året. Vi slår dessutom det gamla rekordet med över
1,6 miljoner kronor. Att vi lyckas med detta beror på vår
outtröttliga vilja att fortsätta producera spel i världsklass, vilket
därigenom stärker vårt varumärke och som lett till samarbeten
med nya världsledande operatörer. Våra förväntningar är högt
ställda och vi ser att dessa nya, och tillkommande, operatörer
kommer att fortsätta bidra positivt till Fantasma Games
spelintäkter under en lång tid framöver.

Starka ägare
Intresset för Fantasma Games visades tydligt i samband med
noteringen och den tillhörande emissionen som kraftigt
övertecknades. Vi är stolta och tacksamma för att så många vill
följa med oss på vår tillväxtresa och att vi därutöver fått utökat
förtroende från familjerna Knutsson och Lundström med stark
koppling till branschen, samt Svea Ekonomi, ser vi som ett
kvitto på att vi är på rätt väg.

Jag känner mig stolt över det vi har åstadkommit hittills, och ser
positivt på vår möjlighet att fortsätta kapitalisera genom ett
team, och med spel, i världsklass. Vi vill nu genom
teckningsoptionerna växla upp för att bevisa styrkan i vår
affärsmodell och fortsätta vårt starka momentum för att ta
Fantasma Games till nya höjder.

Nya marknader runt hörnet
Fantasma Games har tagit rejäla kliv in på flera nya marknader
och via branschjätten Scientific Games, som vi tecknade ett
samarbetsavtal med under 2021, ser vi fram emot att utöka vår
verksamhet i Nordamerika, delar av Sydamerika och flera stora
europeiska marknader såsom Italien, Spanien och Grekland. Vi
räknar med att detta kommer ge resultat redan under första
halvåret av 2022, och därigenom bidra till signifikant
omsättningstillväxt under de kommande åren.

Hälsningar,
Fredrik Johansson
VD, Fantasma Games

Bevisad tillväxtstrategi banar väg för att nå uppsatta mål
Under 2021 lanserade vi sju framgångsrika spel och under
2022 kommer vi att fortsätta släppa fler spel än föregående
räkenskapsår, därutöver kommer vi att nå fler operatörer på nya
marknader och därmed nå ut till nya spelare. Vår marknadstillväxt

OM FANTASMA
Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Fantasmas produktportfölj,
som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, är tillgänglig världen över via mer än 200 spelsajter
och online-casinon, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.
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SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER

VILLKOR

För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 i Fantasma Games AB kan innehavaren teckna en
(1) ny aktie

TECKNINGSKURS

13,87 SEK per aktie

NYTTJANDEPERIOD

10 maj 2022 till och med den 24 maj 2022

SISTA DAG FÖR HANDEL

20 maj 2022 är sista dag för handel i TO1

BETALNING

Betalning sker i samband med nyttjande av TO1

TECKNING GENOM NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1:
För varje en (1) teckningoption av serie TO1
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie
								
						
2. Så här nyttjar du teckningsoptionen:
En (1) teckningsoption + 13,87 SEK ger en (1)
ny aktie i Fantasma Games AB

En (1)
teckningsoption
av serie TO1

Berättigar till
teckning av
en (1) ny aktie

En (1) TO1
+ 13,87 SEK

En (1) ny aktie i
Fantasma Games
AB

						

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?
FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE (DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)
Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i god tid innan
nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med
instruktioner från förvaltare

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S. DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)
De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto tecknar
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel. Anmälningssedel ska
vara Mangold tillhanda senast 15:00 den 24 maj 2022

Teckningslikviden ska vara
Mangold tillhanda senast den 24
maj 2022

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade, kontakta
värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.
NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER
ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU
AKTIVT TECKNAR AKTIER, ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN
AVSLUTAS.
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