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Gambling.com Group utfärdar 16 miljoner euro i senior säkrade 

obligationer 

Gambling.com Group Plc (“Gambling.com Group” eller “Företaget” och, tillsammans med dess 

dotterbolag, “Koncernen”) meddelar idag att företaget utfärdar en senior säkrad obligation som 

förfaller 2021 under ett totalt ramverk på 25 miljoner euro, med avsikt att ansöka om notering av 

obligationslånet på Nasdaq Stockholm. 

Obligationslånet är tre år och har en fast räntesats på 10,5 procent. Emissionsdagen är fastställd till den 
22 oktober 2018. Företaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm. 
Företaget har rätt att inlösa obligationerna efter arton (18) månader. 

Koncernen kommer att använda nettobehållningen för att återfinansiera existerande skuld och för 
allmänna företagsändamål. 

Charles Gillespie, CEO för Gambling.com Group, kommenterar, “Med den här obligationsemissionen 
färdigställd, kommer ledningen att kunna fokusera på operativt utförande istället för fundraising. Vi ser 
enorma möjligheter i den reglerade onlinespelverksamheten i USA och vill ge detta vår odelade 
uppmärksamhet.” 

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade som Sole Bookrunner och White & Case Advokat AB 
agerade som juridisk rådgivare i samband med obligationsemissionen. 

### 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Charles Gillespie, Chief Executive 
+356 2776.1028 
www.gambling.com/se/foretagsinfo 
 
Om Gambling.com Group Plc 
Gambling.com Group Plc är en mångfaldigt prisbelönad leverantör av digitala marknadsföringstjänster 
inom den globala iGaming industrin. Företaget grundades år 2006 och har över 80 anställda vid sina kontor 
i Dublin, Tampa, Monaco och Malta. Gambling.com Group Plc driver webbsidor som erbjuder jämförelser 
och recensioner av olika spelsajter i 15 länder på 9 olika språk. Spelare använder dessa resurser för att få 
rekommendationer på säkra platser att spela online. Företaget äger bland annat den ledande 
informationsportalen Gambling.com® samt SvenskaCasino och CasinoSource℠. 
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