Pressmeddelande

Malta den 30 april 2014

Förändring av lösenperiod för optioner i Unibet Group plc
Unibet noterar att nästa planerade fönster för utnyttjande av aktieoptioner i bolaget var planerad till
den 1-15 juni 2014.
Som tidigare meddelats har styrelsen föreslagit årsstämman att dela ut aktierna i Kambi Group Limited
som ägs av Unibet till aktieägarna. Transaktionen, som beräknas kunna verkställas efter godkännande
av aktieägarna vid årsstämman den 20 maj 2014, kräver att antalet utfärdade aktier av Unibet på
marknaden är ett bestämt antal. Detta är nödvändigt för att säkerställa att mekanismen för att utfärda
en Kambi-aktie för varje Unibet-aktie kan verkställas.
Styrelsen har därför beslutat att ändra den planerade lösenperioden 1-15 juni 2014 till den
30 april-6 maj 2014. Denna förändring gäller endast de 110 281 optioner som redan är intjänade men
ej utnyttjade.
Inga ändringar har gjorts i fråga om aktieoptioner eller prestationsaktier i Unibet som inte har intjänats.
Styrelsen kommer att utvärdera effekterna av Kambi-transaktionen för dessa aktierätter efter
slutförandet av separationen av Kambi.

För mer information:
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största
noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via www.unibet.com,
www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk
Unibet har 8,9 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-businessmodellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com
Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com
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