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Stillfront emitterar 1 500 miljoner kronor i 4-åriga 
seniora icke-säkerställda obligationer
Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har framgångsrikt placerat 1 500 miljoner 
kronor i seniora icke-säkerställda obligationer under ett nytt seniort icke-säkerställt ramverk om upp 
till 2 000 miljoner kronor med förfall 2025 (“Obligationen”). Emissionslikviden kommer användas för 
generella företagsändamål (inklusive men inte begränsat till refinansiering, investeringar och förvärv) 
samt stärka Bolagets position för framtida tillväxt.

Räntesatsen för Obligationen fastställdes till 3 månaders STIBOR + 275 baspunkter.

“Vi är mycket nöjda med att ha säkrat ny skuldfinansiering till fördelaktiga villkor. Det nya ramverket 
ger oss en flexibel finansiell plattform och möjliggör för oss att fortsätta leverera på våra långsiktiga 
finansiella tillväxtmål”, säger Andreas Uddman, CFO.

I samband med emissionen av Obligationen har DNB Markets, Nordea och Swedbank agerat joint 
bookrunners. Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj 
har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och 
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 250+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-11 14:40 CEST.
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