
 

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 
         Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 

The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2020 samtliga utestående aktier i Candywriter LLC ("Candywriter"). Enligt 
aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Candywriter rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål 
uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets 
tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 12 899 194 amerikanska 
dollar vilket också utgör de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och 
vilket motsvarar ca. 118 653 664 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för 
kvittning fullt ut. 
In 2020, the Company acquired all of the outstanding shares in Candywriter LLC ("Candywriter"). Pursuant to 
the share purchase agreement, the sellers of Candywriter are entitled to an earn-out consideration, provided that 
certain targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this 
year's earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed USD 12,889,194 which constitutes 
the subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to SEK 
118,653,664 at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 2 607 429 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 45,506 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittskursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de tio (10) 
handelsdagarna före offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. 
Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 2,607,429 shares. The subscription price shall be SEK 45.506, which 
corresponds to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the ten 
(10) trading days prior to the announcement of the year-end report of the Company for 2021. Payment may be 
made by way of set-off in the following manner. 

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Nadir Khan 6 444 594 6 444 594 

Kevin O'Neil 6 444 599 6 444 599 

Totalt 

Total 
12 889 194 12 889 194 

 
 

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.
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NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2020 samtliga utestående aktier i Everguild Ltd. ("Everguild"). Enligt 
aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Everguild rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål 
uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets 
tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 18 014 brittiska pund vilket 
också utgör de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och vilket 
motsvarar 226 984 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för kvittning fullt 
ut. 
In 2020, the Company acquired all of the outstanding shares in Everguild Ltd. ("Everguild"). Pursuant to the 
share purchase agreement, the sellers of Everguild are entitled to an earn-out consideration, provided that certain 
targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this year's 
earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed GBP 18,014 which constitutes the 
subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to SEK 226,984 
at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 6 075 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 37,363 kronor, vilket motsvarar den 
volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de fem (5) 
handelsdagarna före och de fem (5) handelsdagarna efter offentliggörandet av bolagets 
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 6,075shares. The subscription price shall be SEK 37.363, which corresponds to 
the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the five (5) trading 
days prior to and the five (5) trading days following the announcement of the year-end report of the Company for 
2021. Payment may be made by way of set-off in the following   manner. 

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (GBP) 
Claim (GBP) 

Belopp att kvitta (GBP) 
Amount to set off (GBP) 

Andres Tallos 10 808 10 808 

Isabel Tallos 7 206 7 206 

Totalt 
Total 

18 014 18 014 

 
 

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.



 

 

 

Stockholm i april 2022 
Stockholm in April 2022  

 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Samuelson (ordförande / chairman) 
 

 

Katarina G. Bonde 

 
 
 

 

Erik Forsberg 

 
 
 

 

Birgitta Henriksson 

 
 
 

 

Ulrika Viklund 

 
 
 

 

Kai Wawrzinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2021 samtliga utestående aktier i Game Labs Inc. ("Game Labs"). Enligt 
aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Game Labs rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål 
uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets 
tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 426 694 amerikanska dollar 
vilket också utgör de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och vilket 
motsvarar 3 928 004 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för kvittning fullt 
ut. 
In 2021, the Company acquired all of the outstanding shares in Game Labs Inc. ("Game Labs"). Pursuant to the 
share purchase agreement, the sellers of Game Labs are entitled to an earn-out consideration, provided that 
certain targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this 
year's earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed USD 426,694 which constitutes the 
subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to SEK 3,928,004 
at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 86 318 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 45,506 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de tio 
(10) handelsdagarna före offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. 
Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 86,318 shares. The subscription price shall be SEK 45.506, which corresponds 
to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the ten (10) trading 
days prior to the announcement of the year-end report of the Company for 2021. Payment may be made by way of 
set-off in the following manner. 

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD) 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Maksim Zasov 202 680 202 680 

Aleksandr Petrov 121 610 121 610 

Denys Khachatrian 81 069 81 069 

Roman Marchenko 21 335 21 335 

 
Totalt 
Total 

426 694 426 694 

 
Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.



 

 

 

Stockholm i april 2022 
      Stockholm in April 2022   
 
 
 
 
 

 
 

Jan Samuelson (ordförande / chairman) 
 

 

Katarina G. Bonde 

 
 
 

 

Erik Forsberg 

 
 
 

 

Birgitta Henriksson 

 
 
 

 

Ulrika Viklund 

 
 
 

 

Kai Wawrzinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2018 samtliga utestående aktier i Imperia Online JSC. ("Imperia"). Enligt 
aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Imperia rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål uppnås. 
Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets tilläggsköpeskilling 
som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 1 187 500 euro vilket också utgör de 
teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och vilket motsvarar 12 198 000 
kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för kvittning fullt ut. 
In 2018, the Company acquired all of the outstanding shares in Imperia Online JSC. ("Imperia"). Pursuant to the 
share purchase agreement, the sellers of Imperia are entitled to an earn-out consideration, provided that certain 
targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this year's 
earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed EUR 1,187,500 which constitutes the 
subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to 
SEK 12,198,000 at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 253 265 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 48,163 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de 30 
dagarna före (och inklusive) sista dagen för räkenskapsåret 2021. Betalning ska kunna ske genom 
kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 253,265 shares. The subscription price shall be SEK 48.163, which corresponds 
to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during thirty (30) days 
prior to (and including) the last day of the calendar year 2021. Payment may be made by way of set-off in the 
following manner. 



 

 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (euro) 
Claim (EUR) 

Belopp att kvitta (euro) 
Amount to set off (EUR) 

Dobroslav Dilianov Dimitrov 528 432 528 432 

Moni Ganchev Dochev 528 432 528 432 

Cvetan Stoiadinov Rusimov 59 374 59 374 

Todor Todorov Ignatov 11 877 11 877 

Mariela Hristova Tsvetanova 11 877 11 877 

Borislav Veskov Mitev 11 877 11 877 

Ivaylo Georgiev Ferdinandov 11 877 11 877 

Alexander Vasilev Vasilev 11 877 11 877 

Alexander Borislavov Nikolov 11 877 11 877 

 
Totalt 
Total  

1 187 500 1 187 500 

 
Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.



 

 

 

Stockholm i april 2022 
      Stockholm in April 2022     
 
 
 
 
 

 
 

Jan Samuelson (ordförande / chairman) 
 

 

Katarina G. Bonde 

 
 
 

 

Erik Forsberg 

 
 
 

 

Birgitta Henriksson 

 
 
 

 

Ulrika Viklund 

 
 
 

 

Kai Wawrzinek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2020 samtliga utestående aktier i Sandbox Interactive GmbH ("Sandbox"). 
Enligt aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Sandbox rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål 
uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets 
tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 1 005 729 euro vilket också 
utgör de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och vilket motsvarar 
10 606 961 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för kvittning fullt ut. 
In 2020, the Company acquired all of the outstanding shares in Sandbox Interactive GmbH ("Sandbox"). Pursuant 
to the share purchase agreement, the sellers of Sandbox are entitled to an earn-out consideration, provided that 
certain targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this 
year's earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed EUR 1,005,729 which constitutes the 
subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to 
SEK 10,606,961 at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 289 507 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 36,638 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de 10 
handelsdagarna före och de 10 handelsdagarna efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké 
för räkenskapsåret 2021. Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 289,507 shares. The subscription price shall be SEK 36.638, which corresponds 
to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the ten (10) trading 
days prior to and the ten (10) days following the announcement of the year-end report of the Company for 2021. 
Payment may be made by way of set-off in the following manner. 

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (euro) 
Claim (EUR) 

Belopp att kvitta (euro) 
Amount to set off (EUR) 

Dominik Kofert  682 455 682 455 

David Salz 107 758 107 758 

Christian Wild 107 758 107 758 

Marcus Koch 107 758 107 758 

 
Totalt 
Total  

1 005 729 1 005 729 

 
Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.



 

 

 

Stockholm i april 2022 
      Stockholm in April 2022     
 
 
 
 
 

 
 

Jan Samuelson (ordförande / chairman) 
 

 

Katarina G. Bonde 

 
 
 

 

Erik Forsberg 

 
 
 

 

Birgitta Henriksson 

 
 
 

 

Ulrika Viklund 

 
 
 

 

Kai Wawrzinek 
 
  



 

 

 
NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 

 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2020 samtliga utestående aktier i Storm 8, Inc. ("Storm8"). Enligt 
aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Storm8 rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål uppnås. 
Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av årets tilläggsköpeskilling 
som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 7 593 320 amerikanska dollar vilket också utgör 
de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på Bolaget, och vilket motsvarar 
70 621 900 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får användas för kvittning fullt ut. 
In 2020, the Company acquired all of the outstanding shares in Storm8, Inc. ("Storm8"). Pursuant to the share 
purchase agreement, the sellers of Storm8 are entitled to an earn-out consideration, provided that certain targets 
are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in the Company. The part of this year's earn-
out consideration which shall be paid in shares shall not exceed USD 7,593,320 which constitutes the subscriber's 
aggregate total due receivable claim towards the Company, and which is equivalent to SEK 70,621,900 at the 
agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 1 927 559 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 36,638 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittskursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de 10 
handelsdagarna före och de tio (10) handelsdagarna efter offentliggörande av Bolagets 
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 1,927,559 shares. The subscription price shall be SEK 36.638, which 
corresponds to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the ten 
(10) trading days prior to and the ten (10) trading days following the announcement of the year-end report of the 
Company for 2021. Payment may be made by way of set-off in the following   manner. 

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD) 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Man-Hay "Perry" Tam 3 243 405  3 243 405  

Laura Hoi Sze Yip 224 417  224 417  

Chak Ming Li 1 385 298  1 385 298  

Man-Hay Tam Grantor Retained 
Annuity Trust U/T/A 

191 418  191 418  

Laura Yip Grantor Retained Annuity 
Trust U/T/A 

191 418  191 418  

WILLIAM SIU, as Trustee of the 
TEAM KUMA 2018 GRANTOR 
RETAINED ANNUITY TRUST 

1 914 166  1 914 166  

WILLIAM SIU and RACHEL NG, as 
Trustees of the TEAM KUMA TRUST 

310 618  310 618  

Dominic D’Aleo 9 343  9 343  



 

 

Alexandre Koff 19 621  19 621  

Nigel Li 7 848  7 848  

Amber Okamura 234  234  

Paul Virdone 7 063  7 063  

Dana Hayes 1 179  1 179  

Barbara Izzo 1 569  1 569  

Patrick Gong 550  550  

Hui Wang 6 847  6 847  

Michael Austin 15 907  15 907  

Christopher Carranza 273  273  

Derrick Chen 624  624  

Brian Frederick 3 189  3 189  

Quyou Gu 706  706  

Jingshu Huang 3 272  3 272  

Steven Johnson 5 200  5 200  

Christopher Kusaba 1 148  1 148  

Con Lam 4 463  4 463  

Junwoo Lee 6 435  6 435  

Jia Liu 5 495  5 495  

Justin Ng 18 858  18 858  

Matthew Paden 706  706  

Paul Pierre 4 004  4 004  

Daniel Scheidegger 1 005  1 005  

Bhushan Suryavanshi 1 031  1 031  

Jeffrey Temple 2 279  2 279  

James Warren 1 768  1 768  

Jesse Wood 1 963  1 963  

 
Totalt 
Total  7 593 320 7 593 320 



 

 

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.



 

 

 

Stockholm i april 2022 
Stockholm in April 2022  

 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Samuelson (ordförande / chairman) 
 

 

Katarina G. Bonde 

 
 
 

 

Erik Forsberg 

 
 
 

 

Birgitta Henriksson 

 
 
 

 

Ulrika Viklund 

 
 
 

 

Kai Wawrzinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 
The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the companies act on set-
off rights 

 
Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Stillfront Group AB (publ) 
("Bolaget") anföra följande. 
The board of directors of Stillfront Group AB (publ) (the "Company") submits the following report as referred to 
in Chapter 13, section 7 of the Companies Act. 

 
Bolaget förvärvade under 2021 samtliga utestående aktier i Super Free Games Inc. ("Super Free 
Games"). Enligt aktieöverlåtelseavtalet har säljarna till Super Free Games rätt till tilläggsköpeskilling 
förutsatt att vissa mål uppnås. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den 
del av årets tilläggsköpeskilling som ska utgå i form av aktier kan maximalt uppgå till 16 182 911 
amerikanska dollar vilket också utgör de teckningsberättigades sammanlagda totala förfallna fordran på 
Bolaget, och vilket motsvarar 148 974 541 kronor till den överenskomna växelkursen. Fordran får 
användas för kvittning fullt ut. 
In 2021, the Company acquired all of the outstanding shares in Super Free Games Inc. ("Super Free Games"). 
Pursuant to the share purchase agreement, the sellers of Super Free Games are entitled to an earn-out 
consideration, provided that certain targets are met. The earn-out consideration shall partly be paid in shares in 
the Company. The part of this year's earn-out consideration which shall be paid in shares shall not exceed 
USD 16,182,911 which constitutes the subscriber's aggregate total due receivable claim towards the Company, 
and which is equivalent to SEK 148,974,541 at the agreed exchange rate. The entire claim may be used for set-off. 

 
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 3 273 734 aktier. Teckningskursen ska uppgå till 45,506 kronor, vilket motsvarar 
den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de tio 
(10) handelsdagarna före offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021. 
Betalning ska kunna ske genom kvittning enligt följande. 
The board of directors has proposed that the general meeting resolve to issue, with deviation from the shareholders’ 
pre-emption rights, not more than 3,273,734 shares. The subscription price shall be SEK 45.506, which 
corresponds to the volume weighted average price per share in the Company on Nasdaq Stockholm during the ten 
(10) trading days prior to the announcement of the year-end report of the Company for 2021. Payment may be 
made by way of set-off in the following   manner.  

 
 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD) 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Ankur Nagpal 15 571 15 571 

George Zaloom 9 343 9 343 

Jussi Laakkonen 15 571 15 571 

Rafael Vivas 9 343 9 343 

Bret Terrill Revocable Trust 3 590 816 3 590 816 

Jean Marie Terrill 467 128 467 128 

Philip Alan Terrill 467 128 467 128 

Ryan William Terrill 934 255 934 255 

RM Filial Trust 548 440 548 440 



 

 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD) 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Terrill Family Trust 554 100 554 100 

Trust for Tiffany 548 440 548 440 

500 Startups, L.P. 186 470 186 470 
Adam & Jaclyn Foroughi 2011 Family 
Trust 120 536 120 536 

Andrew Karam 48 271 48 271 
Merzdotes Trust u/a/d December 16, 
2020 61 267 61 267 

Eduardo Vivas 71 534 71 534 

Fassil Befekadu 61 267 61 267 

James Knall 71 534 71 534 
John & Isabel Krystynak 2011 Family 
Trust 72 325 72 325 

Karl Jacob 126 389 126 389 

Michael Levinthal IRRA 121 802 121 802 

Mitul Mahesh Shah 121 802 121 802 

Nimble Ventures, LLC 71 534 71 534 

Rajan Dalichand Shah 121 802 121 802 

RKSB GmbH 59 611 59 611 

Rocket Street Ventures LLC 61 267 61 267 

The Eternal Bliss Limited Partnership 121 802 121 802 

Three Kingdoms Capital Partners, L.P. 61 267 61 267 
Vandana & Praful Shah Revocable 
Living Trust 121 802 121 802 

Warren Konkel 121 525 121 525 
2016 Joan Brodsky Irrevocable Family 
Trust 217 993 217 993 
2016 Stephen F. Talarico Irrevocable 
Family Trust 217 993 217 993 

Andrea Talarico Breay 82 834 82 834 

Jeffrey S. Breay 41 355 41 355 

Joan Brodsky 861 378 861 378 



 

 

Fordringsägare 
Creditor 

Fordran (USD) 
Claim (USD) 

Belopp att kvitta (USD) 
Amount to set off (USD) 

Stephen F. Talarico 1 104 428 1 104 428 
The Nicholas P. Talarico Trust Dated 
July 27, 2017 2 995 514 2 995 514 

Campobasso Trust 484 143 484 143 

Ambo Trust 484 143 484 143 

Neromanna Trust 498 270 498 270 

Fred Jin 3 114 3 114 

Michael Kenjiro Ouye 3 114 3 114 

Reina Shah 20 554 20 554 

Woodrow H. Levin 3 114 3 114 

Meghan Arun Kamat 82 053 82 053 

Miguel Morales 74 925 74 925 

Eric Choi 20 697 20 697 

Lisa DiPaula 23 347 23 347 
 

Totalt 
Total 16 182 911 16 182 911 

 
Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess borgenärer. 
The board of directors believes that the above set-off is beneficial to the Company and its creditors.
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