STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 §
AKTIEBOLAGSLAGEN
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier avger styrelsen för
Goodbye Kansas Holding AB (publ), org.nr 556974-1993 (”Bolaget”), härmed följande
redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.
Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har följande händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:










Bolaget sålde i augusti 2019 Goodbye Kansas Game Invest AB, 559042-8818, till THQ
Nordic Lager 1 AB, 559092-8742.
Bolaget sålde i september 2019 sitt innehav i IGDB, 559008-9000 till bolaget Twitch.
Bolaget genomförde en extra bolagsstämma den 11 november 2019, där ny styrelse valdes
in.
Bolaget har haft en fortsatt svag likviditet under 2019 och ytterligare brygglån om 15,4
MSEK har upptagits under perioden.
Bolaget har per februari 2020 en mycket god orderingång för 2020, jämfört samma tidpunkt
föregående år.
Bolagets företrädesemission som pågått sedan december 2019 har trots upprepade
förlängningar haft svag teckning. Bolaget söker nu nya vägar att säkra framtida finansiering
Som ett led i att stärka Bolagets likviditet och omstrukturera Bolagets skulder beslutade
styrelsen att avbryta den pågående företrädesemissionen och beslutade istället, med stöd av
befintligt emissionsbemyndigande, om en företrädesemission till lägre kurs. Parallellt med
detta beslutade styrelsen vidare att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om
bolagsordningsändring och ytterligare företrädesemission till samma lägre kurs.
Bolaget står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av
COVID-19 (Corona-viruset). Per dagen för denna redogörelses undertecknande
har bolaget sett vissa effekter såsom att vissa projekt pausats på kundens sida. Våra kunders
långsiktiga behov av våra tjänster påverkas dock inte. Bolaget arbetar aktivt för att dämpa
effekterna genom att tillse att så mycket som möjligt av personalen kan arbeta hemifrån
samt allmän bekämpning av smittspridningen på rekommendation av
Folkhälsomyndigheten. Vi har också planlagt Regeringens olika stödåtgärder och ansöker
det vi kan. I våra löpande kontakter med våra globala kunder diskuteras också diverse
stödåtgärder, det finns en vilja och förståelse. Det är för närvarande omöjligt att uppskatta
den slutliga påverkan på moderbolaget eller koncernen.

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets
ställning inträffat under den aktuella perioden.
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Stockholm i mars 2020
Goodbye Kansas Holding AB (publ)
Styrelsen

