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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 
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Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § och 20 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen 

Styrelsens motivering till att beslutsförslagen till årsstämman den 8 juni 2022 om (i) bemyndigande att 

besluta om återköp av egna aktier av serie C under punkt 17(c), (ii) minskning av aktiekapitalet genom 

inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna under punkt 19(d) (”Återbetalningen”) och (iii) 

bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A och serie B under punkt 20 

är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande: 

• MTG:s verksamhets art och omfattning samt de risker som är förenade därmed, framgår av

bolagsordningen och i avgiven årsredovisning för 2021.

• Koncernens och moderbolagets ekonomiska situation per den 31 december 2021 framgår av

årsredovisningen för 2021, och om något annat inte uttryckligen anges beräknas nedan baserat

på situationen den 31 december 2021. Det framgår också av årsredovisningen för 2021 vilka

principer som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.

• Som offentliggjorts den 21 april 2022, har MTG framgångsrikt slutfört avyttringen av ESL

Gaming till Savvy Gaming Group och transaktionen skedde mot kontantbetalning (”ESL

Gaming Avyttringen”). MTG:s nettolikvid från ESL Gaming Avyttringen uppgick till cirka

875 miljoner amerikanska dollar (8 340 miljoner kronor) inklusive transaktionskostnader och

andra avgifter. I maj 2022, beslutade styrelsen med stöd av sitt bemyndigande att återköpa egna

aktier och per den 9 maj 2022 har egna aktier återköpts för cirka 29 miljoner kronor. MTG:s

avsikt är att återköpa aktier till en total summa om upp till 125 miljoner kronor fram till

årsstämman 2022.

• Den föreslagna Återbetalningen inkluderar en värdeöverföring till aktieägarna om 25,00 kronor

per aktie, förutom inlösenaktier av serie C samt inlösenaktier av serie A och inlösenaktier av

serie B som innehas i eget förvar på avstämningsdag, motsvarande ett totalt belopp om högst

2 767 miljoner kronor. Återbetalningen föreslås för att återföra delar av värdet som realiserats i

ESL Gaming Avyttringen.

• Den 9 maj 2022 innehar MTG 572 968 aktier av serie B och 6 324 343 av serie C i eget innehav,

motsvarande ca 6 procent av det totala antalet aktier i MTG. Kostnaderna i samband med återköp

av egna aktier av serie A och B beror på om, och i vilken utsträckning, styrelsen utnyttjar

årsstämmans bemyndigande att återköpa egna aktier. Vidare så har styrelsen den 9 maj 2022

offentliggjort sin avsikt att fortsätta genomföra återköp. Som exempel om styrelsen skulle

besluta att återköpa en (1) procent av det totala antalet aktier i MTG (exklusive de aktier som

MTG innehar) skulle kostnaden uppgå till cirka 124 miljoner kronor baserat på stängningskursen

för MTG:s B-aktie om 105,6 kronor den 9 maj 2022 (den dag kallelse till årsstämman

offentliggjordes).

• Kostnaden i samband med återköp av egna aktier av serie C är begränsade till administrativa

kostnader uppgående till cirka 150 000 kronor.

• Det föreslagna bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie C, Återbetalningen och

bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie A och B (under förutsättning att MTG köper

tillbaka en (1) procent av det totala antalet aktier i MTG) uppgår till 38 procent av koncernens

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare och 33 procent av moderbolagets fria egna

kapital (även med beaktande av det nuvarande återköpsprogrammet om 125 miljoner kronor).

Vidare uppgår koncernens soliditet till 56 procent före beslutsförslagen om bemyndigandet att

återköpa egna aktier av serie C, Återbetalningen och bemyndigandet att återköpa egna aktier av

serie A och B (under förutsättning att MTG köper tillbaka en (1) procent av det totala antalet

aktier i MTG), och kommer att uppgå till 40 procent efter att dessa förslag beaktats (även med

beaktande av det nuvarande återköpsprogrammet om 125 miljoner kronor).
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• Koncernens likviditetsreserv inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 943 miljoner kronor

och skuldsättningsgraden var 76 procent.

Beslutsförslagen om bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie C, Återbetalningen och 

bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie A och B äventyrar inte fortsättningen av planerade 

investeringar. MTG:s ekonomiska ställning är sådan att MTG kan fortsätta sin verksamhet samt 

förväntas fullgöra samtliga sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens 

bedömning att beslutsförslagen om bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie C, Återbetalningen 

och bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie A och B är försvarliga med hänvisning till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Stockholm, 17 maj 2022 

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) 

STYRELSEN 

___________ 
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Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen 

Den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt punkt 19(d) på den 

föreslagna dagordningen till årsstämman den 8 juni 2022 uppgår till högst 292 537 637,50 kronor och 

kommer att ske genom indragning av inlösenaktier av serie A, inlösenaktier av serie B och inlösenaktier 

av serie C (”Återbetalningen”). Skälet till att det endast är inlösenaktierna som dras in är att 

minskningen av aktiekapitalet genom inlösen av aktier sker för att på ett effektivt sätt kunna genomföra 

en extra kontant värdeöverföring till aktieägarna (detta är även anledningen till att ingen Återbetalning 

sker till inlösenaktier av serie C i samband med indragningen av aktier, då aktier av serie C inte berättigar 

till vinstutdelning eftersom dessa innehas av bolaget). 

Med hänvisning till det ovanstående, kommer det föreslagna återbetalningsbeloppet uppgå till 25,00 

kronor per inlösenaktie, varav 22,50 kronor överstiger kvotvärdet för aktien, och den totala 

Återbetalningen kommer uppgå till högst 2 767 miljoner kronor. 

Styrelsens förslag under punkt 19(d) på den föreslagna dagordningen till årsstämman den 8 juni 2022 

innebär att utdelningsbara medel uppskattas minska med högst 2 491 miljoner kronor till 6 603 miljoner 

kronor enligt MTG:s balansräkning per den 31 december 2021. 

För att åstadkomma ett tidseffektivt aktieinlösenprogram utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller 

allmän domstol, föreslår styrelsen enligt punkt 19(e) på den föreslagna dagordningen att bolagsstämman 

beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp, genom att öka bolagets 

aktiekapital med 292 537 637,50 kronor som tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital genom en 

fondemission, utan att nya aktier ges ut. 

Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas och efter 

genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital uppgå till detsamma som innan 

aktieinlösenprogrammet. 

Stockholm, 17 maj 2022 

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) 

STYRELSEN 

___________ 
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Revisorsyttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen 



10

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman ska besluta om en riktad nyemission av högst 22 310 782 aktier 

av serie B till EHM Holding GmbH ("EHM"). MTGs aktiekapital därigenom kommer att öka med högst 

111 553 910 kronor. 

Styrelsen för bolaget avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. 

MTG äger indirekt 79 procent av aktierna i MTG Gaming AB (”MTG Gaming”), ett holdingbolag som 

innehar hela MTG-koncernens gamingverksamhet. Resterande aktier innehas av EHM, som i sin tur ägs 

av Hendrik Klindworth, Eike Klindworth och Michael Zillmer, grundarna av InnoGames och som även 

är anställda i MTG-koncernen. MTG har nu ingått avtal om att förvärva EHMs aktier i MTG Gaming 

för en köpeskilling bestående av nyemitterade aktier av serie B i MTG.  

Apportegendomen som tillskjuts som vederlag för de nyemitterade aktierna, består av samtliga EHMs 

aktier i MTG Gaming. 

För att fastställa värdet av EHMs minoritetsandel och därmed antalet aktier av serie B i MTG som EHM 

ska erhålla, ska det uppskattade värdet av MTG på skuldfri basis beräknas baserat på de 110 690 712 

utestående aktierna i MTG som är upptagna till handel multiplicerat med det högre av 1) 114 kronor och 

2) den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på MTGs aktie av serie B på Nasdaq Nordic under

perioden 9 maj – 3 juni 2022, dock med ett tak på 167 kronor, med avdrag för det totala värdet som

föreslås skiftas ut genom det föreslagna aktieinlösenprogrammet, 2 767 267 800 kronor, och det

pågående återköpsprogrammet om totalt 125 000 000 kronor, samt justerat för MTGs nettotillgångar per

dagen för avtalet med EHM, 3 674 873 625 kronor. Det uppskattade värdet av MTG på skuldfri basis

ska räknas upp med EHMs minoritetsandel om 21 procent för att fastställa värderingen av EHMs andel

och därmed EHMs ägarandel i MTG.

Värdet på EHMs minoritetsandel som ska tillskjutas som apportegendom har fastställts på basis av 

styrelsens egna värdering och förhandlingar med EHM. Vid värderingen har det beaktats eventuella 

fördelar för MTG, såsom en enklare och mer transparent bolagsstruktur för MTG och att förvärvet även 

kommer stärka koncernens finansiella ställning, balansräkning och tillgång till kassaflöde. Det är 

styrelsens uppfattning att utfallet av värderingsmetoderna stödjer det värde som åsatts 

apportegendomen. MTGs styrelse anser att vederlaget som EHM tillskjuter är skäligt för MTG:s 

aktieägare från en finansiell synvinkel och har inhämtat en s.k. fairness opinion från EY, med deras 

bedömning, och baserat på de överväganden som anges däri, är vederlaget som ska erläggas av MTG 

skäligt för MTG:s aktieägare från en finansiell synvinkel. Fairness opinion finns tillgänglig på bolagets 

webbplats www.mtg.com/sv/ under rubriken ”Bolagsstämmor” (som finns under avsnittet ”Investerare”) 

och är bifogat denna redogörelse. Vidare, styrelsen bedömer att apportegendomen inte har åsatts högre 

värde än det verkliga värdet för MTG. Styrelsen bedömer att den tillskjutna egendomen kan antas bli 

till nytta för MTGs verksamhet. 

Baserat på det ovannämnda och tillämpliga redovisningsregler beräknar styrelsen att apportegendomen 

i form av 17 578 869 aktier i MTG Gaming kommer att tas upp i MTGs balansräkning till ett värde om 

1 798 249 029,20 kr, baserat på att den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på MTGs aktie av serie 

B under perioden 9 maj – 3 juni 2022 på Nasdaq Nordic motsvarar eller överstiger 167 kronor samt en 

uppskattad teckningskurs om 80,60 kronor per aktie (den preliminära teckningskursen har beräknats 

baserat på stängningskursen för MTGs aktie av serie B den 9 maj 2022, med beaktande av ett 

inlösenbelopp om 25 kronor per aktie av serie A respektive serie B). Till följd av tillämpliga 

redovisningsregler kan den slutliga teckningskursen samt det slutliga bokförda värdet på 

apportegendomen i MTGs balansräkning ändras beroende på värdet av MTGs aktier på den så kallade 

transaktionsdagen. Vidare, om den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på MTGs aktie av serie B 

under perioden 9 maj – 3 juni 2022 är lägre än 167 kronor, kommer antalet aktier som ska tilldelas EHM 

http://www.mtg.com/sv/
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att justeras, och som ett resultat av detta kommer värdet som de tillskjutna aktierna i MTG Gaming 

slutligt bokförs till i MTGs balansräkning justeras i enlighet med ovan. Antalet aktier som ska tilldelas 

EHM ska i inget fall vara färre än 18 074 753, vilket innebär att de förvärvade aktierna i MTG Gaming 

kommer tas upp i MTGs balansräkning till ett värde om 1 456 825 091,80, baserat på en teckningskurs 

om 80,60 kronor per aktie. 

Handlingar enligt aktiebolagslagen 2 kap. 9 § hålls tillgängliga hos MTG.  

Stockholm, 17 maj 2022 

MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL) 

STYRELSEN 

___________ 
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EY Fairness opinion 
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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen 
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