
FULLSTANDIGA FORSLAG TILL BESLUT 

Extra bolagsstamma i Gaming Corps AB den 8 november 2018 

Punk.ten 7. Forslag till beslut om andring av bolagsordningen 

Styrelsen foreslar att ny bolagsordning antas med nedanstaende forandring (A). 

A. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet skall vara lagst 9 000 000 honor och
hogst 36 000 000 honor. 

Foreslagen ny lydelse: Aktiekapitalet skall vam liigst 1 000 000 kronor och 

hogst 4 000 000 krono1: 

Beslut i enlighet med forslag ar villlcorat av beslut om minslming av aktiekapitalet i punkten 8 nedan. 
For giltigt beslut av stamman enligt ovan erfordras att beslutet bitratts av aktieagare med minst tva 
tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid stamman. 

Punk.ten 8. Forslag till beslut om minslrning av aktiekapitalet 

Bakgrund till forslag till beslut om minskning av aktiekapitalet: Styrelsen finner det viktigt att ha sa 
stor flexibilitet som mojligt avseende Bolagets framtida finansiering och vill understryka att beslut i 
enlighet med forslag inte skapar nya forluster for Bolaget utan ar av bokforingstelmisk karaktar 
avseende det registrerade aktiekapitalet. 

Forslag till Beslut: Styrelsen foreslar att bolagsstamman beslutar att Bolagets aktiekapital skall 
minskas med 23.347.070,135332 kr, innebarande att aktiekapitalet efter verkstalld minskning uppgar 
till 1.348.372, 15 kr (baserat pa 269.674.430 utestaende aktier i Bolaget). Minslmingen sker for 
taclming av forlust och genomfors utan indragning av aktier. Minslmingsbeslutet forutsatter andring av 
bolagsordningen (punkten 7 ovan). For giltigt beslut av stamman enligt ovan erfordras att beslutet 
bitratts av aktieagare med minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar 
foretradda vid stamman. 

Punkten 9. Val av styrelse m.m. 

a) Beslut om antal styrelseledamoter och eventuella suppleanter
b) Beslut om arvoden till styrelsen
c) Val av styrelse och styrelseordforande

Forslag fran aktieagare: Nagra av Bolagets storre aktieagare representerande minst 10 % av Bolagets 
kapital och roster har begart att fa arendet styrelseval m.m. bebandlat. Forslag kommer att presenteras 
nar sadant foreligger. 

Punkt 10. Avslutande av bolagsstamman 

Styrelsen foreslar att styrelsen, eller den styrelsen dartill forordnar, skall aga ratt att vidta de sman-e 
justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 


