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Viktig information 
Allmänt 

Entain plc (LSE:ENT) (tidigare GVC Holdings plc) har, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited (ett privat aktiebolag med hemvist i Malta) 
(“Entain”), lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier Enlabs AB, med organisationsnummer 556685-0755 (”Enlabs” eller ”Bolaget”), i enlighet 
med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”). 

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Entain och aktieägarna i Enlabs med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell 
rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans.  

Takeover-regler för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och 
avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare 
gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. 

Erbjudandehandlingen har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen enligt reglerna i 2 kap. 3 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden eller 2a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen 
försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning 
av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen om Enlabs på sidorna 19–59 i erbjudandehandlingen har granskats av Enlabs oberoende 
budkommitté. Entain garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Enlabs är korrekt och fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Ingen 
information i erbjudandehandlingen har granskats eller reviderats av Enlabs revisor. 

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar korrekt. All information i 
erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Enlabs är baserat på 69 924 433 utestående aktier i Enlabs. 

Framtidsinriktad information 

Information i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra 
utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att 
den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och 
osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning 
ligger utom Enatins och Enlabs kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den 
framtidsinriktade informationen. 

All framtidsinriktad information lämnas per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig 
Entain uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i erbjudandehandlingen på grund av ändrade 
förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon framtidsinriktad information är 
baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Entain eller Enlabs har gjort eller kan komma att göra. 

Erbjudanderestriktioner 

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon 
annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade 
Jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig 
lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” på sidorna 63-64. 

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudandebegränsningar – USA” på sidorna 65–66. 

Denna erbjudandehandling har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av Financial Services and Markets Act 
2000 (”FSMA”). Spridningen av denna erbjudandehandling till personer i Storbritannien är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i 
bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en 
juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 
(försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion Order 2005). 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Vederlag: 40 kronor kontant för varje aktie i Enlabs1) 

Acceptperiod:   21 januari 2021 – 18 februari 2021 

Beräknad likviddag:  Omkring 2 mars 2021 

 

1) Om Enlabs före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer 
vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. 
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ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I ENLABS 

Inledning 
Den 7 januari 2021 offentliggjorde Entain plc (LSE:ENT) (tidigare GVC Holdings plc), genom dess helägda 
dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited (”Entain”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till 
aktieägarna i Enlabs AB (publ) (”Enlabs” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Enlabs till Entain 
(”Erbjudandet”). Aktierna i Enlabs är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Vederlag 
Aktieägarna i Enlabs erbjuds 40 kronor kontant för varje aktie i Enlabs.  

Om Enlabs, före utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring 
till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av Entain förvärvade Enlabs aktierna 
i Erbjudandet. 

Budpremier 
Priset enligt Erbjudandet motsvarar en premie om1: 

− cirka 42,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Enlabs-aktien 
på Nasdaq First North under de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; 

− cirka 15,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 34,61 kronor för Enlabs-aktien 
på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och 

− cirka 1,1 % jämfört med stängningskursen om 39,55 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North 
den 5 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. 

Erbjudandets totala värde 
Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 69 924 433 utestående aktier i Enlabs, uppgår till cirka 
2,80 miljarder kronor. 

Finansiering av Erbjudandet 
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Entain plc har åtagit sig att finansiera vederlaget 
enligt Erbjudandet genom tillgängliga kontanta medel. 

Acceptnivå i Erbjudandet 
Erbjudandets fullföljande är villkorat av uppfyllelsen eller frånfallande av villkoren i avsnittet ”Villkor och 
anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”. 

Uttalande från Enlabs Oberoende budkommitté och fairness opinion  
Niklas Braathen är ensam ledamot av Erlinghundra AB:s styrelse (ett bolag som kontrolleras av Niklas 
Braathens familj) och Christian Haupt är delägare i Atletico Nordic B.V. Entain har informerats av Enlabs att 
som en följd av Erlinghundra AB:s och Atletico Nordic B.V.:s åtaganden att acceptera Erbjudandet, har en 
oberoende budkommitté bestående av övriga styrelseledamöter utsetts den 6 januari 2021 (”Oberoende 
budkommittén”) och har sedan dess handlagt frågor som är relaterade till Erbjudandet. För mer information om 
åtagandena att acceptera Erbjudandet, se ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra 
avtalsarrangemang” nedan. 

                                                           
1 Källa till Enlabs aktiepriser: Nasdaq First North Growth Market 
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Enlabs Oberoende budkommitté har utvärderat Erbjudandet och enhälligt beslutat att rekommendera Enlabs 
aktieägare att acceptera Erbjudandet, vilket offentliggjorts av Enlabs i ett pressmeddelande.  

Oberoende budkommittén har anlitat Mangold Fondkommission AB (“Mangold”) för avgivande av ett 
värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (en så kallad fairness opinion). Av värderingsutlåtandet framgår att 
Erbjudandet är skäligt för Enlabs aktieägare från ett finansiellt perspektiv. Styrelsens rekommendation och 
avgiven fairness opinion återfinns i denna erbjudandehandling. 

Entains aktieägande i Enlabs 
Vid tidpunkten för denna erbjudandehandling innehar varken Entain eller någon av dess närstående bolag eller 
närstående parter några aktier eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Enlabs aktier 
och Entain har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller 
åtagit sig att förvärva några aktier i Enlabs eller några andra finansiella instrument som ger finansiell exponering 
mot Enlabs aktier. 

Entain kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Enlabs på annat sätt än 
genom Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med 
svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. 

Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang 
De aktieägare som anges nedan har i förhållande till Entain oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. 
Dessa aktieägare innehar sammanlagt 29 528 370 Enlabs-aktier, motsvarande cirka 42,2 % av aktierna och 
rösterna i Enlabs. Åtagandena är villkorade endast av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 17 maj 2021 

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIERNA OCH 
RÖSTERNA 

Erlinghundra AB 13 772 207 19,7 %
Atletico Nordic B.V. 11 281 429 16,1 %
Anders Tangen 2 435 283 3,5 %
Filip Andersson 1 418 451 2,0 %
TNGN Invest AB 300 000 0,4 %
Jan Ove Tangen 250 000 0,4 %
Norrlandet Invest AB 71 000 0,1 %
Totalt 29 528 370 42,2 % 

Vidare har Erlinghundra AB, under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat, åtagit sig att investera 
minst 15 miljoner euro i aktier i Entain plc inom fyra månader från mottagande av betalningen av vederlaget 
enligt Erbjudandet. Erlinghundra AB har vidare accepterat att inte sälja eller på annat sätt avhända sig sådana 
aktier före den 31 december 2023. Dessa åtaganden har överenskommits i samband med Entains avsikt att, 
villkorat av Erbjudandets genomförande, ge Niklas Braathen, nuvarande styrelseordförande i Enlabs, uppdraget 
att utveckla Entain plc-koncernens verksamhet i Baltikum och Norden, samt dess expansion i delar av 
Östeuropa. Den ersättning Niklas Braathen förväntas erhålla enligt detta arrangemang ligger i linje med 
ersättningspaketen för ledande befattningshavare i Entain-koncernen enligt Entain plc:s ersättningspolicy. 

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2021:01 bedömt att avtalsarrangemangen ovan är förenliga 
med Takeover-reglerna. 

Behandling av innehavare av teckningsoptioner 
Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som Enlabs givit ut och som anställda har förvärvat inom ramen 
för Bolagets incitamentsprogram. Entain kommer att erbjuda innehavarna av sådana teckningsoptioner en skälig 
behandling i samband med Erbjudandet. 

Due diligence 
Entain har genomfört en företagsutvärdering (så kallad due diligence undersökning) av Enlabs av bekräftande 
slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. I samband med denna undersökning har Entain fått 
tillgång till viss preliminär finansiell information rörande Enlabs verksamhet under det fjärde kvartalet 2020. 
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Enlabs styrelse offentliggjorde denna information i ett separat pressmeddelande i samband med 
offentliggörandet av Erbjudandet. Pressmeddelandet återfinns i denna erbjudandehandling.  

Godkännanden från myndigheter 
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att samtliga erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, 
godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och spelmyndigheter, har erhållits i 
varje enskilt fall, på för Entain acceptabla villkor. Entain har påbörjat arbetet med anmälan av transaktionen i 
relevanta jurisdiktioner. Entain förväntar sig att relevanta godkännanden kommer att lämnas före utgången av 
acceptperioden. Entain förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden om de relevanta myndigheterna skulle 
behöva mer tid för sin granskning än vad Entain har förväntat sig.  

Tillämplig lag och tvister 
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Entain och aktieägare i Enlabs med anledning av Erbjudandet, ska 
regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, 
Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 
Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av 
Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och 
tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. 
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BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET 

Enlabs är ett etablerat och ledande spelbolag med verksamhet i Baltikum. Baserat på omsättning är Bolaget den 
största aktören på marknaden i Lettland, näst störst i Estland och bland de fem största aktörerna i Litauen. Enlabs 
huvudkontor ligger i Riga och övriga kontor i Tallinn, Vilnius, Minsk, Malta, Marbella och Stockholm. 

Baltikum utgör en mycket attraktiv, lokalt reglerad och snabbt växande spelmarknad. Expansion till denna 
geografiska marknad, som Entain för närvarande inte är verksamt i, är i linje med Entains strategi att fokusera på 
växande marknader som är lokalt reglerade och beskattade. Förvärvet av Enlabs innebär en synergiskapande 
sammanslagning med en framstående operatör med högklassig verksamhet och ett marknadsledande 
kunderbjudande. 

Entain är av uppfattningen att en sammanslagning skulle möjliggöra för Enlabs att snabbare nå Bolagets mål, 
både vad gäller tillväxt inom befintliga marknader och expansion till nya marknader, inklusive Belarus och 
Ukraina. Den större koncernen kan genom kombinerad expertis leverera ett förbättrat erbjudande gentemot 
Enlabs kunder. Entain anser att skalfördelar och diversifiering är nödvändiga för att fortsätta skapa värde för 
aktieägarna inom den starkt konkurrensutsatta och reglerade spelbranschen. Entain värderar Enlabs organisation 
högt och genom att utnyttja Entains storlek, egenutvecklad teknik, marknadsföringsexpertis och produkter, 
kommer det att driva ytterligare tillväxt och skapa långsiktiga fördelar för Enlabs anställda och andra 
intressenter. Entains planer för den framtida verksamheten och övergripande strategi omfattar i nuläget inte 
några väsentliga förändringar av Enlabs organisation, ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, 
eller till platserna för Enlabs verksamheter. 

Såsom beskrivs under ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet och vissa andra avtalsarrangemang”, har Entain 
plc för avsikt att, villkorat av att Erbjudandet fullföljs, ge Niklas Braathen, nuvarande styrelseordförande i 
Enlabs, uppdraget att utveckla Entain plc-koncernens verksamhet i Baltikum och Norden, samt dess expansion i 
delar av Östeuropa. 

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som har upprättats av 
styrelsen för Entain i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Enlabs på sidorna 19–59 i 
erbjudandehandlingen har granskats av Enlabs Oberoende budkommitté. Styrelsen för Entain försäkrar att, 
såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande Entain är korrekta. 

 Malta, 20 januari 2021 

Bwin Holdings (Malta) Limited 

Styrelsen 
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REKOMMENDATION FRÅN ENLABS OBEROENDE BUDKOMMITTÉ 
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FAIRNESS OPINION 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Vederlag 
Aktieägarna i Enlabs erbjuds 40 kronor kontant för varje aktie i Enlabs. 

Om Enlabs före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring 
till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. 

Inget courtage  
Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de av Entain förvärvade aktierna i Enlabs enligt 
Erbjudandet. 

Villkor för Erbjudandet 
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:  

1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Entain blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet 
aktier i Enlabs (efter full utspädning);  

2. samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Enlabs erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, 
godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och spelmyndigheter, har 
erhållits i varje enskilt fall, på för Entain acceptabla villkor;  

3. inga omständigheter, som Entain inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets 
offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt 
negativt påverka, Enlabs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;  

4. varken Erbjudandet eller förvärvet av Enlabs helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till 
följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller någon 
motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Entain inte rimligen 
hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 

5. Enlabs inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande 
eller genomförande;  

6. ingen information som offentliggjorts av Enlabs eller lämnats av Enlabs till Entain är väsentligt felaktig, 
ofullständig eller vilseledande, och att Enlabs har offentliggjort all information som ska ha 
offentliggjorts av Enlabs; samt 

7. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Enlabs på villkor som för aktieägarna i 
Bolaget är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.  

Entain förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor 
inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2.–7. får emellertid ett sådant återkallande av 
Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Entains förvärv av aktierna i 
Enlabs.  

Entain förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt 
avser villkor 1. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad. 

Accept 
Aktieägare i Enlabs vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar 
acceptera Erbjudandet ska, under perioden från och med den 21 januari 2021 till och med den 18 februari 2021, 
klockan 17.00 CET, underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel till Aktieinvest FK AB 
(“Aktieinvest”) antingen till den på anmälningssedeln angivna adressen per post eller till den på 
anmälningssedeln angivna e-postadressen. 

Anmälningssedel som skickas med post, i bifogat svarskuvert, måste skickas i god tid före sista anmälningsdag 
för att kunna vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den 18 februari 2021. 

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Enlabs per den 20 januari 2021 framgår av den förtryckta anmälningssedel 
som sänds ut tillsammans med erbjudandehandlingen och förfrankerat svarskuvert till direktregistrerade 
aktieägare i Enlabs. Aktieägare bör själv kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är 
korrekta. 
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Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Inga 
ändringar får göras i texten på den förtryckta anmälningssedeln.  

Är aktier i Enlabs pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna 
anmälningssedeln och därmed bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. 

De som är upptagna i förteckningen över panthavare och förmyndare kommer inte att erhålla någon 
anmälningssedel, utan kommer i stället meddelas separat. 

Förvaltarregistrerat innehav 
Aktieägare i Enlabs vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller 
varken erbjudandehandlingen eller förtryckt anmälningssedel. Accept från sådan aktieägare ska ske i enlighet 
med instruktioner från respektive förvaltare. 

Erbjudandehandling och anmälningssedel 
Denna erbjudandehandling finns tillgänglig på Entains webbplats (https://entaingroup.com/investor-
relations/enlabs-ab-public-offer-documents/) och via Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/enlabs2021). 
Anmälningssedel för hos Euroclear direktregistrerat innehav av aktier i Enlabs kan beställas av Aktieinvest per 
e-post: emittentservice@aktieinvest.se. 

Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet 
Acceptfristen för Erbjudandet startar den 21 januari 2021 och avslutas den 18 februari 2021.  

Entain förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av 
vederlag. Ett meddelande om sådan förlängning eller senareläggande kommer att meddelas av Entain genom ett 
pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och förordningar. 

Rätt till återkallelse av accept 
Aktieägare i Enlabs har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras 
gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest tillhanda innan Entain har offentliggjort att villkoren 
för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan 
17.00 CET den sista dagen av acceptperioden. Kvarstår villkor för Erbjudandet som Entain har förbehållit sig 
rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning 
av Erbjudandet. Aktieägare i Enlabs vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept 
av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

Bekräftelse av accepter och överföring av aktier i Enlabs till spärrade VP-
konton 
Efter det att Aktieinvest mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Enlabs att 
överföras till ett för varje aktieägare i Enlabs nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. I samband 
därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal aktier i Enlabs som bokats ut från det 
ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i Enlabs som bokats in på det nyöppnade 
spärrade VP-kontot. 

Utbetalning av vederlag 
Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart Entain offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts 
eller Entain eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast 
den 23 februari 2021, beräknas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 2 mars 2021. Utbetalning av 
vederlag sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. 

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Om aktieägare i 
Enlabs inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om avkastningskontot är ett bankgiro eller 
plusgirokonto kan utbetalningen av vederlag bli fördröjd. 
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I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Enlabs ut från det spärrade VP-kontot som därmed 
avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen av Enlabs-aktier från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

Vänligen observera att även om aktierna i Enlabs är pantsatta sker utbetalning av vederlag i enlighet med vad 
som anges ovan. 

Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare och enligt 
förvaltarens rutiner. 

Tvångsinlösenförfarande och avnotering 
Om Entain, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent 
av det totala antalet aktier i Enlabs, avser Entain att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Enlabs och verka för att aktierna i Enlabs avnoteras från 
Nasdaq First North Growth Market. 

Viktig information angående NID och LEI vid accept 
Krav på NID-nummer för fysiska personer 

Nationellt ID eller National Client Identifier (”NID-nummer”) är en global identifieringskod för privatpersoner. 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”) behöver du som investerare från och 
med den 3 januari 2018 ha ett NID-nummer för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Enligt detta 
krav måste fysiska personer tillhandahålla sitt NID-nummer för att kunna genomföra en 
värdepapperstransaktion. För fysiska personer med enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av 
beteckningen ”SE” följt av personnumret. Vid flera eller något annat medborgarskap än svenskt kan NID-numret 
vara någon annan typ av nummer. Numret behöver anges på anmälningssedeln om du har annat medborgarskap 
än svenskt. Om sådant nummer inte anges kan Aktieinvest vara förhindrad att genomföra transaktionen. För mer 
information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. 

Krav på LEI kod för juridiska personer 

Legal Entity Identifier (”LEI”) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver 
juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en 
värdepapperstransaktion. Om en aktiv LEI-kod saknas kan Aktieinvest vara förhindrad att genomföra 
transaktionen. Registrering av LEI-kod kan tillhandahållas av någon av de leverantörer som finns på marknaden. 
Tänk på att registrera LEI-kod i god tid då den behöver bekräftas på anmälningssedeln. 

Information om behandling av personuppgifter 
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som 
tillhandahålls Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera 
Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas. 
Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som Aktieinvest samarbetar med. 
Information avseende behandlingen av personuppgifter kan erhållas från Aktieinvests kontor, som också tar 
emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att erhållas av Aktieinvest genom ett 
automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För ytterligare information om Aktieinvests behandling av 
personuppgifter och dina rättigheter, se Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se. 

Frågor om Erbjudandet 
Information om Erbjudandet finns på Entains webbplats (https://entaingroup.com/investor-relations/enlabs-ab-
public-offer-documents/). Har du dina aktier förvarade i depå (förvaltarregistrerat innehav) och har 
administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank i första hand. Vid övriga frågor gällande 
administrationen av Erbjudandet, vänligen kontakta Aktieinvest via e-post, emittentservice@aktieinvest.se. 
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BESKRVINING AV ENLABS 

Följande sektion utgör en översiktlig beskrivning av Enlabs. Informationen i denna beskrivning är, om inte 
annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från Enlabs webbplats, 
årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 och delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 30 september 
2020, och har granskats av Enlabs Oberoende budkommitté (se avsnittet ”Uttalande från Enlabs Oberoende 
budkommitté” på sidan 59). 

Allmänt 
Verksamhetsöversikt 

Enlabs, vilket står för Entertainment Laboratories, äger och driver företag som är aktiva i spelsektorn och 
mediasektorn. Bolaget skapar underhållning inom de tre affärsområdena spel, media och solutions. Spel, 
internetkasino och bettingbutiker bedrivs under etablerade varumärken så som Optibet och NinjaCasino. 
Företagets produkter utgörs av kasino, betting, poker, bingo samt fantasy- och virtuella sporter. Inom 
mediasegmentet bedriver Enlabs prestationsbaserad marknadsföring mot internetspelsektorn, medan 
lösningsaffärsområdet omfattar tjänster för sportresultat och teknologilösningar för företag. Bolaget genererar en 
signifikant majoritet av dess intäkter från spelsegmentet. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser 
för deras verksamheter och koncernen har cirka 330 anställda. Koncernen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, 
Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. Enlabs aktier är noterade på Nasdaq First North under symbolen NLAB. 

Affärsområden 
Spel 

Enlabs Gaming bedriver nätspelsverksamhet under ett antal olika varumärken i reglerade, eller snart reglerade, 
marknader. Enlabs Gaming erbjuder underhållning genom ett produktsegment som består av Casino, Live 
Casino, Betting, Poker och Bingo. 

Media 

Enlabs Media bedriver prestationsbaserad marknadsföring, så kallad affiliation. Enlabs Media har närvaro över 
stora delar av världen men med fokus på Europa. 

Solutions 

Enlabs Solutions bedriver verksamhet mot andra bolag (B2B). Detta genom att bland annat leverera sportresultat 
men också erbjuda tekniska lösningar inom nätspel. 

Varumärken 

Enlabs använder en multibrandstrategi för att attrahera olika kundsegment, minimera kundbortfall och skapa 
skalfördelar. Varje varumärke har ett tydligt definierat värdeerbjudande, de skiljer sig från varandra för att ge 
maximal avkastning på marknadsinvesteringen och minska risken att företagets varumärken ska ta 
marknadsandelar av varandra. Vissa varumärken har tydlig lokal förankring, medan andra är mer globala.  

Marknader 

Enlabs fokuserar på reglerade marknader, främst marknader i Baltikum. Under 2019 härrörde mer än 90 procent 
av Bolagets online-intäkter från reglerade marknader där Bolaget har lokala spellicenser och betalar spelskatt. 
Bolaget är för närvarande den ledande iGamingoperatören i Baltikum, både när det kommer till marknadsandelar 
och varumärkeskännedom, främst tack vare dess flaggskepp Optibet. Baltikum är och kommer fortsätta vara 
Enlabs huvudmarknad men samtidigt fortsätter Bolaget att fokusera på att hitta attraktiva marknader som är, eller 
snart kommer bli, reglerade. Exempelvis expanderade Bolaget nyligen till Belarus som reglerades nyligen och 
planerar att etablera sig i Ukraina som snart ska bli reglerat. Bolagets ser ökad reglering som en stor möjlighet 
för framtiden.  

Vision 

Att erbjuda kunder branschens bästa spelunderhållning samt verka och växa på reglerade, eller snart reglerade, 
snabbväxande marknader genom organisk tillväxt och förvärv. 
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Mål 

Att initiera förändring, inspirera till glädje och skapa underhållning. 
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ENLABS FINANSIELA INFORMATION I SAMMANDRAG 

Nedanstående information avseende Enlabs har hämtats från den reviderade årsredovisningen avseende 2019 
och delårsrapporten för perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020.2 

Koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 "Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner" från Rådet för finansiell rapportering och årsredovisningslagen (1995:1554) 
tillämpats. Enlabs delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. 
Reviderade årsredovisningar för Enlabs samt delårsrapporten finns att tillgå på Bolagets webbplats 
(www.enlabs.com). 

För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till 
årsredovisningarna för 2017-2019. Angivna belopp i detta avsnitt ”Enlabs finansiella information i sammandrag” 
redovisas avrundade till tusen euro medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser 
redovisas med två decimaler och har också avrundats. Avrundning kan medföra att vissa sammanställningar inte 
summerar korrekt. 

Balansräkning i sammandrag 
 30 september 31 december  
TEUR 2020 2019  2019 2018 2017 
Immateriella anläggningstillgångar 58 750 21 328 21 573 20 180 17 955
Materiella anläggningstillgångar 4 174 3 343 3 294 2 040 2178
Investeringar i intressebolag och joint 
ventures 

4 809 -  - - - 

Övriga långfristiga fordringar  290 37 37 37 141 
Summa anläggningstillgångar 68 021 24 709 24 907 22 257 20 274
Kundfordringar 1 809 1 070 2 084 1 046 419 
Övriga kortfristiga fordringar 4 966 1 586 778 883 1 364
Likvida medel 15 826 16 554 19 386 11 931 7 316
Summa omsättningstillgångar 22 600 19 210 22 248 13 860 9 099
Summa tillgångar 90 622  43 919   47 153  36 117 29 372 
   
Aktiekapital 1 410 1 315 1 315 1 311 1 311
Fritt eget kapital 61 596 36 156 38 695 28 813 21 808
Hänförligt till moderbolagets ägare 63 006 37 471 40 010 30 124 23 119
Minoritetsintresse 15 189 -  - - 272 
Summa eget kapital 78 194 37 471 40 010 30 124 23 391 
   
Leasingskuld 942 934 816 - - 
Övriga långfristiga skulder - - - - 1 615
Uppskjutna skatteskulder 3 369 1 438 1 447 1 467 1 438
Summa långfristiga skulder 4 311 2 373 2 263 1 467 3 053
Leasingskuld 852 417  407 - - 
Leverantörsskulder och andra skulder  1 483  1 146   1 728  824 767 
Spelarskulder 1 069 897 859 704 768 
Övriga kortfristiga skulder 4 712  1 614   1 887  2 998 1 394
Summa kortfristiga skulder 8 116 4 075 4 880 4 527 2 930
Summa eget kapital och skulder 90 622 43 919 47 153 36 117 29 373 

  

                                                           
2 Enlabs beslutade om övergång till IFRS från räkenskapsåret 2019. Den jämförande informationen i årsredovisningen för 2019 avseende 
räkenskapsåren 2018 och 2017 har räknats om i enlighet därmed.  
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Resultaträkning i sammandrag 
 1 januari – 30 september 1 januari - 31 december 
TEUR 2020 2019  2019 2018 2017 
Intäkter    
Spelintäkter 28 251  26 015 36 398 26 696  20 263
Mediaintäkter 1 208  1 582 2 124 2 641  2 745
Övriga intäkter 703  838 1 089 1 275  459
Totala intäkter 30 162  28 434   39 611  30 612  23 467 
    
Direkta driftskostnader    
Kostnad för sålda tjänster (6 528)  (4 925) (7 048) (5 280)  (4 517)
Spelskatter (2 825)  (2 720) (3 802) (2 742)  (2 017)
Summa direkta 
driftskostnader 

(9 353)  (7 645)   (10 851)  (8 022)  (6 534) 

Bruttoresultat 20 810  20 789   28 761  22 590  16 933 
    
Rörelsekostnader    
Personalkostnader (6 627)  (6 512) (8 394) (7 838)  (5 710)
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 

1 510  1 779   2 301  2 375  1 383 

Marknadsföringskostnader (5 065)  (4 654) (6 742) (4 322)  (2 689)
Övriga inkomster och 
kostnader 

(3 365)  (2 992)   (4 345)  (3 539)  (3 873) 

Summa 
rörelsekostnader 

(13 546)  (12 380)   (17 181)  (13 324)  (10 889) 

EBITDA 7 264  8 409   11 580  9 266  6 044 
Avskrivningar (2 107)  (1 518) (2 096) (2 150)  (1 568)
Rörelseresultat (EBIT) 5 157  6 892   9 482  7 116  4 477 
Finansnetto 7 741  (35) (117) (134)  23 
Resultat före skatt 12 898  6 857   9 365  6 982  4 499 
Inkomstskatt 38  40 70 23  (788)
Periodens resultat 12 936  6 897   9 436  7 005  3 711 
       
Resultat hänförligt till    
Moderbolagets aktieägare 12 739  6 897 9 436 7 005  3 711
Minoritetsägare 197  - - -  - 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 1 januari - 30 

september 
 1 januari - 31 december 

TEUR 2020 2019  2019 2018 2017 
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 12 898 6 857 9 365 6 982  4 478
Skatt (39) (27) (27) (670)  (802)
   
Ej kassaflödesstörande poster   
Avskrivningar och nedskrivningar 2 107 1 518 2 098 2 150  1 589
Kapitalvinst eller -förlust från 
försäljning av dotterbolag

(7 505)  0  0 0 0 

Övriga ej kassaflödesstörande poster - 223 - 134  (23)
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet 

7 461  8 570   11 436  8 596  5 243 

   
Förändring i rörelsekapital   
Förändring av kortfristiga fordringar (3 913) (727) (933) 304  (1 064)
Förändring av kortfristiga skulder 3 275 40 1 069 (729)  1 362
Förändring av rörelsekapital (638) (687) 136 (426)  298 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

6 824  7 883   11 571  8 171  5 541 

       
Investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

(1 631)  (2 006)   (2 532)  (2 845)  (1 383) 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

(133)  (206)   (270)  (175)  (158) 

Avyttring av dotterbolag - - - - - 
Förvärv av dotterbolag och 
intressebolag 

(16 542)  (685)   (745)  (560)  (10 407) 

Likvida medel i förvärvade bolag 8 429 - - - - 
Ändring av långsiktiga fordringar (252) - - 103  (58)
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

(10 129)  (2 897)   (3 547)  (3 477)  (12 006) 

   
Finansieringsverksamheten   
Intäkter från aktieemission/andra 
aktierelaterade värdepapper 

- -  - - 3 515 

Leasingbetalningar (364) (328) (453) - - 
Förändringar av skulder - - - - - 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

(364)  (328)   (453)  -  3 515 

   
Periodens kassaflöde (3 670)  4 658   7 572  4 694  -(2 9529 
       
Valutaomräkningsdifferenser för 
likvida medel 

110  (35)   (117)  (79)  18 

Likvida medel vid periodens början 19 386 11 931 11 931 7 316  10 250
   
Likvida medel vid periodens slut 15 826  16 554   19 386  11 931  7 316 
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Nyckeltal och aktiedata 
 1 januari - 30 

september 
 1 januari - 31 december 

TEUR 2020 2019  2019 2018 2017 
Resultat   
Totala intäkter 30 162 28 434 39 611 30 612  23 467
Bruttoresultat 20 810 20 789 28 761 22 590  16 933
EBITDA 7 264 8 409 11 580 9 266  6 044
Rörelseresultat (EBIT) 5 157 6 892 9 482 7 116  4 477
Finansnetto 7 741 (35) (117) (134)  23 
Periodens resultat 12 936 6 897 9 436 7 005  3 711
   
Anställda   
Antalet heltidsanställda vid periodens 
slut 

319  203   207  191  194 

Antalet konsulter vid periodens slut 33 29 30 31  - 
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ENLABS AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR 

Allmänt 
Enlabs aktie (NLAB) är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 

Aktiekapital 
Enlabs registrerade aktiekapital uppgår per dagen för denna erbjudandehandling till 1 464 002,79 EUR, fördelat 
på totalt 69 924 433 aktier. Aktierna har ett kvotvärde om 0,02 EUR per aktie. 

Enlabs AB har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Enlabs AB:s tillgångar och vinst, har lika rätt 
till utdelning samt berättigar till en röst på årsstämma. Aktierna är denominerade i svenska kronor och 
registrerade i ett avstämningsregister som förs av Euroclear. Aktien (NLAB) handlas på Nasdaq/OMX First 
North. 

Aktieägare 
Den 31 december 2020 hade Enlabs ca. 7 000 aktieägare. De tio största aktieägarna per den 31 december 2020 
framgår av tabellen nedan. 

Namn Antal aktier  % av aktiekapitalet och 
rösterna 

Erlinghundra AB 13 772 207 19,7 %
Atletico Nordic B.V. 11 281 429 16,1 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5 130 656 7,34 %
IBKR Financial Services AG 3 458 695 4,95 %
Anders Tangen 2 435 283 3,48 %
Goldman Sachs & Co 2 268 994 3,24 %
Eric Leijonhufvud 1 846 845 2,64 %
Hans Isoz 1 802 000 2,58 %
Filip Andersson 1 418 451 2,0 %
Danske Bank International 1 220 640 1,75 %
Summa av de tio största aktieägarna 44 635 200 63,83 % 
Utestående aktier 69 924 433 100 % 

Utdelning 
Enlabs har per dagen för erbjudandehandlingen inte antagit eller publicerat någon utdelningspolicy. Vid 
årsstämmorna som hölls år 2020, 2019 och 2018 beslutades att inte lämna någon kontantutdelning för respektive 
föregående räkenskapsår. 

Aktieägaravtal, etc.  
Enlabs Oberoende budkommitté har inte kännedom om några aktieägaravtal eller andra avtal mellan aktieägare i 
Enlabs med syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Enlabs, eller några betydelsefulla överenskommelser 
mellan Enlabs och större aktieägare. 

Innehav av egna aktier 
Enlabs äger, per dagen för denna erbjudandehandling, inga egna aktier. 

Bemyndiganden 
Vid årsstämman den 8 maj 2020 bemyndigades styrelsen för Enlabs att, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av 
Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 340 930 kr (418 738 EUR) genom nyemission av total högst 20 000 000 
aktier, innebärande en utspädning om ca. 24,1 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för 
årsstämman. Årsstämman beslutade även om en riktad emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 391 374 kr (37 686 EUR). Varje 
teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Teckningsperioden för teckningsoptionerna 
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upphörde den 31 juli 2020 och nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 
från och med 31 juli 2023 till och med 31 december 2023 

Väsentliga avtal 
Det finns inga väsentliga avtal vilka Enlabs är part i som skulle kunna påverkas, ändras, eller sägas upp till följd 
av att kontrollen över Enlabs förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande. 
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ENLABS STYRELSE, KONCERNLEDNING OCH REVISOR 
Niklas Braathen (född 1963) 
(Styrelseordföranden) 

Styrelseordförande sedan 2013 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande eller 
styrelseledamot i de flesta av bolagen inom Enlabs-
koncernen (Enlabs, Baltic Gaming AB, SIA Opibet, 
SIA Laimz, Optiwin OÜ, Lifland Gaming AB, 
Global Gaming 555 AB, Baltic Gaming AB och 
Nordic Leisure Incentive AB), styrelseledamot i 
Erlinghundra AB samt i Valloxen Fastighets AB.  
Aktieinnehav i Enlabs: 13 774 553 aktier via 
Erlinghundra AB 

Peter Åström (född 1966) 

Styrelseledamot sedan 2013 

Utbildning: Umeå universitet 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordic 
Leisure Incentive AN, Kama Net AB, Elias 
Software AB, Executive Board Consulting AB och 
Acroud AB. VD för Baltic Gaming AB.  
Aktieinnehav i Enlabs: 321 447 aktier 

Robert Andersson (född 1977) 

Styrelseledamot sedan 2020 

Utbildning: Stockholms universitet 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Savelend och Bestbet. VD för Acroud AB och 
Gorollson AB.  
Aktieinnehav i Enlabs: 70 000 aktier 

Staffan Dahl (född 1974) 

Styrelseledamot sedan 2017 

Utbildning: Uppsala universitet 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i 
Sportway AB och Valleyco Consulting & 
Production AB. Styrelseordförande i Sangria AB. 
Aktieinnehav i Enlabs: 79 500 aktier 

Christian Haupt (född 1968) 

Styrelseledamot sedan 2018 

Utbildning: Linköpings universitet 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Haupt 
Lakrits AB, Blaeck AB, Charms Unite AB och 
Västra Berga Lantbruk AB.  
Aktieinnehav i Enlabs: 11 281 429 via Atletico 
Nordic B.V. 

 

Koncernledningsgrupp 
George Ustinov 

Chief executive officer 

Utbildning: University of Latvia 
Aktieinnehav i Enlabs: 100 000 aktier 

Dainis Niedra 

Chief operating officer 

Utbildning: Riga Technical University 
Aktieinnehav i Enlabs: 3 000 aktier 

Christopher Davis 

Chief product officer 

Utbildning: Bournemouth University UK 
Aktieinnehav i Enlabs: 100 000 aktier 

Davit Khatiashvili 

Chief technology officer 

Utbildning: Ilia State University of Georgia 
Aktieinnehav i Enlabs: - 

Jelena Nisa 

Chief financial officer 

Utbildning: University of Latvia 
Aktieinnehav i Enlabs: - 

Alnis Vitols 

Chief legal officer 

Utbildning: Kings College London 
Aktieinnehav i Enlabs: - 

Morten Madsen 

Managing director NWE & EM 

Utbildning: Aarhus University 
Aktieinnehav i Enlabs: 21 375 aktier 

Revisor 
Vid årsstämman den 8 maj 2020 omvaldes det 
registrerade revisionsbolaget 
PricewaterhouseCoopers AB som revisor i Enlabs 
fram till slutet av nästa årsstämma 2021. Niklas 
Renström, auktoriserad revisor, utsågs till 
huvudansvarig revisor 
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Övrigt 
Det finns inga avtal mellan Bolaget och dess 
styrelseledamöter eller anställda som föreskriver 

rätt till ersättning om deras anställning upphör till 
följd av ett offentligt erbjudande att förvärva aktier 
i Bolaget.

  



 

 

ENLABS BOLAGSORDNING3 

Enlabs AB (publ) (org. nr. 556685-0755) 
Antagen på extra bolagsstämma den 30 november 2018 

§ 1. Firma  

Bolagets firma är ENLABS AB. Bolaget är publikt 
(publ). 

§ 2. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna kommun, Stockholms län. 

§ 3. Verksamhet 

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt 
eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och 
försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och 
lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4. Aktiekapital och antal aktier 

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.000.000 euro och högst 
4.000.000 euro. Antalet aktier skall vara lägst 25.750.000 
och högst 103.000.000. 

§ 5. Styrelse och revisorer 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, 
med högst åtta suppleanter. Bolaget skall ha en eller två 
revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett 
registrerat revisionsbolag. 

§ 6. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till 
extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.  

§ 7. Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser 
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess 
ordförande vid stämman valts. 

§ 8. Årsstämma 

Årsstämma hålles ärligen inom 6 månader efter 
räkenskapsårets utgång. Årsstämma skall avhållas i 

Sigtuna, Stockholm eller i Uppsala. På årsstämma skall 
följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordning; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad; 
6. Föredragning av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 
koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen; 

7. Beslut om 
a. fastställande av resultaträkning och 

balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande direktör. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter; 

9. Fastställande, i förekommande fall, av antalet 
revisorer och revisorssuppleanter; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i 
förekommande fall, revisorer; 

11. Val av styrelse; 
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och 

revisorssuppleanter; 
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 9. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231. 

§ 10. Avstämningsbolag 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.  

§ 11. Redovisningsvaluta 

Bolaget skall ha euro (EUR) som redovisningsvaluta.

  

                                                           
3 Detta är en inofficiell översättning av den svenskspråkiga versionen av bolagsordningen. 
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ENLABS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 
SEPTEMBER 2020 
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PRESSMEDDELANDE FRÅN ENLABS STYRELSE 
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UTTALANDE FRÅN ENLABS OBEROENDE BUDKOMMITTÉ 

Beskrivningen av Enlabs på sidorna 19–59 i denna erbjudandehandling har granskats av Enlabs Oberoende 
budkommitté. Enlabs Oberoende budkommitté anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och 
rättvisande, om än inte fullständig, bild av Enlabs. 

 

Stockholm, 19 januari 2021 

Enlabs AB (publ) 

Oberoende budkommittén 
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ENTAIN PLC OCH BWIN HOLDINGS (MALTA) LIMITED I KORTHET  

Entain plc (LSE:ENT) är ett av de 100 bolag med högst börsvärde av bolagen som är noterade på Londonbörsen 
(ett så kallat FTSE100-bolag) och är en av världens största koncerner inom sportbetting och spel, med 
verksamhet både online och fysiskt. Koncernen äger en omfattande portfölj av etablerade varumärken; 
sportvarumärkena inkluderar bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds och Sportingbet; 
spelvarumärkena inkluderar CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, partypoker och PartyCasino. 
Koncernen äger egenutvecklad teknologi inom alla dess huvudsakliga produktvertikaler och tillhandahåller, 
utöver dess konsumentverksamhet, tjänster till ett antal tredjepartskunder som är företag. Koncernen har även 
ingått ett joint-venture med MGM Resorts för att dra nytta av sportbetting- och spelmöjligheterna i USA. 
Koncernen har skattehemvist i Storbritannien med licenser i fler än 20 länder över fem kontinenter. Entain plc:s 
aktie är noterad på Londonbörsen. Ytterligare information om Entain plc finns tillgänglig på 
www.entaingroup.com. 

Bwin Holdings (Malta) Limited är ett helägt dotterbolag till Entain plc och har hemvist i Malta med registrerat 
kontor på Penthouse, Palazzo Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta VLT 1464, 
Malta. Bwin Holdings (Malta) Limiteds organisationsnummer är C59121 och är ett holdingbolag för olika 
dotterbolag inom Entain plc-koncernen. Dess verksamhetsföremål är att förvärva och inneha tillgångar, inklusive 
andelar i bolag inom Entain plc-koncernen. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE  

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma av Erbjudandet för fysiska 
personer eller aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är 
inte avsedd att vara en uttömmande redogörelse av alla skattekonsekvenser som kan tänkas uppkomma med 
anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen omfattar exempelvis inte: i) aktier som innehas som 
lagertillgångar i näringsverksamhet; ii) aktier som innehas av kommandit- eller handelsbolag; iii) de särskilda 
reglerna för skattefri utdelning och kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som 
kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade; iv) de särskilda regler som kan bli 
tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats 
med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag; v) aktier som innehas via ett s.k. investeringssparkonto 
eller kapitalförsäkringar och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning; eller vi) de särskilda 
skatteregler som gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. 
Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende skatterådgivare om de specifika skattemässiga konsekvenserna som 
kan uppkomma ur Erbjudandet, inklusive tillämpligheten och påverkan av utländsk skattelagstiftning (inklusive 
reglering), bestämmelser i skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning samt andra regler som kan vara 
tillämpliga. 

Allmänt om beskattning i samband med avyttring av aktier 
När marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Enlabs, säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig 
kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Enlabs, får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Fysiska personer 

För fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på 
marknadsnoterade och onoterade aktier och mot andra marknadsnoterade delägarrätter som uppstår under samma 
beskattningsår, förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter (s.k. räntefonder). Om kapitalförluster är hänförliga till både noterade och onoterade aktier, ska 
förluster hänförliga till noterade aktier dras av före förluster hänförliga till onoterade aktier. Kapitalförluster på 
aktier som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget 
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig 
inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Aktiebolag 

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst, i inkomstslaget näringsverksamhet. 
För räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2020 är skattesatsen 20,6 procent.4 Avdragsgilla 
kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana 
värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust 
som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under 

                                                           
4 För räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2021 är skattesatsen 21,4 procent. 
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avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 
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ERBJUDANDERESTRIKTIONER 

Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommisionärer, handlare, 
förvaltare och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige. 

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och 
förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade 
Jurisdiktionerna”). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste 
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, 
något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som 
används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade 
Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel i eller från de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen eller annan 
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt 
i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna. 

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade 
Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade 
aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till 
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana dokument eller sådan 
information (innefattande förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera eller sända dessa i eller till en 
Begränsad Jurisdiktion eller använda post, eller något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad 
Jurisdiktion i samband med Erbjudandet. 

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de 
Begränsade Jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller erbjudandehandlingen, anmälningssedel eller 
andra dokument som rör erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i besittning av 
sådana dokument, att informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare av 
erbjudandehandlingen som är osäker på sin ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera sin 
professionella rådgivare inom den relevanta jurisdiktionen. 

Varken Entain eller Aktieinvest accepterar eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person mot 
någon av dessa restriktioner. Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva eller erhålla andra 
värdepapper än de aktier i Enlabs som omfattas av Erbjudandet. 

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de 
restriktioner som beskrivs i erbjudandehandlingen och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. Vidare 
kommer personer som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om en sådan 
person är oförmögen att lämna de utfästelser och garantier som anges i avsnittet ”Intyg avseende restriktioner” 
nedan och eventuella motsvarande utfästelser och garantier i anmälningssedeln. Accepter av Erbjudandet och 
inlämnande av aktier i Enlabs som görs av en person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av någon 
förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som agerar på icke diskretionär grund för en huvudman 
som ger instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, eller med hjälp av post eller något annat 
kommunikationsmedel inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare sig direkt eller indirekt, kommer inte att 
accepteras (och bör inte accepteras av förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som innehar aktier i 
Enlabs för några personer). 

Varje anmälningssedel eller annan kommunikation avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, 
har en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte 
accepteras (och bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman). 

Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i Enlabs kommer inte att accepteras (och bör inte att accepteras 
av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman) om vederlaget för aktierna i Enlabs behöver 
postas eller på annat sätt levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion eller om en adress inom en 
Begränsad Jurisdiktion tillhandahålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbjudandet eller för 
återlämnandet av anmälningssedeln. 



  64(67) 

 

Var och en av Entain och Aktieinvest förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det påverkar 
aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan 
närmare utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka, 
med avseende på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om några sådana utfästelser och garantier som 
lämnats av en aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och som ett resultat därav Entain (av 
någon anledning) fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning. 

Intyg avseende restriktioner 

Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en vederbörligt undertecknad anmälningssedel till 
Aktieinvest intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förvaltare, företrädare, ombud eller annan 
mellanman som lämnar in anmälningssedeln på uppdrag av innehavaren, att denne; 

• inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för 
mottagandet av erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller något annat dokument eller information 
rörande Erbjudandet, och inte har postat, sänt eller på annat sätt distribuerat något sådant dokument eller 
information i eller till en Begränsad Jurisdiktion; 

• inte direkt eller indirekt, har använt post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland 
annat telefax, e-post, telex och telefon) som används vid nationell eller internationell handel eller vid 
börserna eller handelsplatserna i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet; 

• inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för 
accepterandet av villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet av anmälningssedeln eller vid 
tidpunkten för avlämnandet av instruktioner att acceptera Erbjudandet (vare sig muntligt eller skriftligt); och 

• om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, ombud eller i egenskap av annan mellanman, 
antingen (i) har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med avseende på de aktier som omfattas av 
anmälningssedeln eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har godkänt att denne gör ovan nämnda 
utfästelser och inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid den 
tidpunkt då aktieägaren instruerade sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman att acceptera 
Erbjudandet å hans eller hennes vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman 
behandlar accepten inom ramen för sin normala ställning som mellanman. 
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ERBJUDANDERESTRIKTIONER – USA  

Erbjudandet som beskrivs i erbjudandehandlingen avser emitterade och utestående aktier i Enlabs, ett bolag 
bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande och förfaranderegler, vilka kan skilja sig 
från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities 
Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning 
samt i övrigt i enlighet med offentliggörande och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten 
att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, 
förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från 
villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i 
USA. Innehavare av aktier i Enlabs som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt 
med egna rådgivare gällande Erbjudandet. 

Enlabs finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade 
till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella 
rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i 
enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska 
innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Enlabs, till vilka ett erbjudande görs. Alla 
informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder 
som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Enlabs övriga aktieägare. 

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig 
amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är 
föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare 
och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att 
priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av 
valutakursförändringar. 

Det kan vara svårt för Enlabs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna 
ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom 
Enlabs och Entain är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Enlabs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma 
Enlabs eller Entain eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol 
för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Enlabs, Entain 
och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. 

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Entain och dess närstående eller mäklare 
och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Entain eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till 
annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av 
aktier i Enlabs utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för 
teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom 
privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare 
avseende sådan information. Vidare kan Entain finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel 
avseende värdepapper i Enlabs, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper 
såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att 
offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska 
Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt 
tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser. 

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra 
en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska 
statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen 
skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Entain eller 
dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller 
annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller 
skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande. 
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VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK 
DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT 
ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR 
RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DENNA 
ERBJUDANDEHANDLING, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DENNA 
ERBJUDANDEHANDLING ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM 
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. 

  



  67(67) 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Entain plc 
32 Athol Street 
Douglas 
IM1 1JB 
Isle of Man 

Legal rådgivare till Entain 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 1711 
Norrlandsgatan 21 
111 87 Stockholm 
Sverige 

Finansiell rådgivare till Entain  
Lazard & Co., Limited 

50 Stratton Street 
London W1J8LL 

Emissionsinstitut 
Aktieinvest FK AB  

Berzeli Park 9 
103 91 Stockholm 
Sverige 

Enlabs AB (publ) 
Stora Gatan 46 
193 30 Sigtuna 
Sverige 

 


