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PRESSMEDDELANDE
5 november 2018

Stillfront offentliggör begränsad preliminär
finansiell information för tredje kvartalet
2018
Som meddelats tidigare har Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront" eller "Bolaget") för avsikt att träffa nordiska
obligationsinvesterare mellan den 7 och 9 november 2018 och offentliggör nu mot den bakgrunden begränsad
preliminär finansiell information avseende det tredje kvartalet 2018. På sin webbplats publicerar Bolaget även en
presentation som inkluderar vissa operationella datapunkter som inte offentliggjorts för kapitalmarknaden
tidigare. Presentationen bifogas även i detta pressmeddelande.

För perioden 1 juli – 30 september 2018 uppgick Stillfronts nettoomsättning till cirka 315 MSEK (motsvarande
period föregående år: 252 MSEK1)) och justerade EBITDA till ca 120 MSEK (99 MSEK1)), motsvarande en
omsättningstillväxt om 25 % och en ökning av justerad EBITDA om 21 %. Vid slutet av det tredje kvartalet
uppgick bolagets kassa till 99,6 MSEK exklusive Bolagets checkkredit, motsvarande en ökning under perioden
om 19,2 MSEK.
Stillfront publicerar nu en presentation på sin webbplats https://www.stillfront.com/site/the-bond/ som innehåller
vissa operationella tal som tidigare inte offentliggjorts för kapitalmarknaden, inklusive specifika tillväxttal för ett
urval av förvärvade spelstudios samt nyckeltal för marknadsföring. Presentationen bifogas även detta
pressmeddelande. Bolaget publicerar denna information enbart med anledning av ovan nämnda
investerarmöten och har inte för avsikt att genomföra liknande publiceringar löpande.
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OM S T I L L F RONT
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel - med visionen att bli en ledande
indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro
Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Storbritannien och Sverige, Dorado Online
Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM
Studios i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Stillfronts spel distribueras
globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök
Stillfronts webbplats www.stillfront.com.
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Proforma som om Stillfronts förvärv av Goodgame Studios genomförts per 1 juli 2017.
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UT V AL DA S P E L
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är
utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel
utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms
och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt
mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka
spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2 och War and Peace: Civil War är framgångsrika
mobilstrategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel. EMPIRE
och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett medeltida MMO
strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar, av Imperia Online.
Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 399
Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EUförordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 5 november 2018 kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION
EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIGT.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Schweiz Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle
vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande
om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma
att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte
att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som
inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar",
"förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om
Stillfront Group AB (publ) anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Stillfront Group AB (publ):s kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per
dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
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