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25 november 2015 

Stillfront offentliggör informationsmemorandum och tillkännager 
priset avseende den riktade nyemission som görs i samband med 
den planerade noteringen på Nasdaq First North, Stockholm 
 
Efter offentliggörandet, den 18 november 2015, av sin avsikt att genomföra en riktad nyemission och 
därefter notera bolagets aktier, offentliggör idag Stillfront Group AB (”Stillfront” eller ”Bolaget”) 
informationsmemorandum och meddelar villkor, inklusive priset för, dess riktade nyemission av aktier 
som görs i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North, Stockholm 
(”Erbjudandet”). 
 
Erbjudandet i sammandrag: 

• Erbjudandet består av ett erbjudande till ett antal identifierade investerare med en lägsta 
investering per investerare motsvarande € 100 000 ("Institutionella Erbjudandet"); och ett 
erbjudande där den sammanlagda summan av vad investerarna betalar inte kommer att 
överstiga beloppet motsvarande € 2,5 miljoner ("Retail-Erbjudandet"). 
 

• Priset i Erbjudandet är 39 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket innebär ett börsvärde 
efter utspädning före Erbjudandet om 123 Mkr baserat på Stillfronts 3 083 583 utestående 
aktier och 60 791 utestående teckningsoptioner. 
 

• Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga 
aktier. 
 

• De nyemitterade aktierna skulle omfatta 38% av utestående aktier efter Erbjudandet om 
Erbjudandet fulltecknas. 
 

• Nyemissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 75 Mkr i emissionslikvid före 
emissionskostnader, om Erbjudandet fulltecknas. 
 

• Stillfront har som avsikt att använda de förväntade 75 Mkr i emissionslikvid före 
emissionskostnader till att accelerera sin affärsstrategi främst genom utveckling och 
utgivning av nya spel, ökade investeringar i marknadsföring, selektiva förvärv, ökad ägarandel 
av immateriella rättigheter i dotterbolaget Coldwood, förvärv av resterande 49% i 
dotterbolaget Bytro Labs och för allmänna företagsändamål. 
 

• Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva 
aktier i Erbjudandet i sådan utsträckning att deras ägande i Stillfront, efter slutförandet av 
Erbjudandet, kommer att uppgå till 9% av aktierna och rösterna i Stillfront. Familjen Eriksson 
och familjen Lundström (genom RCL Holding AB) har åtagit sig att, direkt eller indirekt genom 
dotterbolag, förvärva aktier till Erbjudandepriset till ett värde av 13 Mkr respektive 7,5 Mkr. 
Den befintliga ägaren Acacia Asset Management (”Huvudägare”) har åtagit sig att, direkt eller 



indirekt genom dotterbolag, teckna sig för 10% av aktierna i Erbjudandet till 
Erbjudandepriset, motsvarande 7,5 Mkr om Erbjudandet blir fulltecknat. 
 

• Totalt har befintliga aktieägare som före Erbjudandet innehar 90% av aktierna av bolaget 
ingått i överlåtelsebegränsningar (s.k. lock up-avtal), som varierar mellan 90 och 360 dagar. 
 

• Handel på Nasdaq First North beräknas att påbörjas den 8 december 2015 med symbolen 
(s.k. ticker) ”SF”. 
 

• Ett informationsmemorandum, inklusive fullständiga villkor och anvisningar offentliggjordes 
idag den 25 november 2015 på bolagets hemsida (www.stillfront.com).  

 
Jörgen Larsson, VD och grundare av Stillfront Group kommenterar: 
“2015 har varit Stillfronts mest framgångsrika år hittills med ett otroligt globalt mottagande av 
marknadsföringen inför lanseringen av Unravel – ett pussel-plattformsspel utvecklat av vårt svenska 
dotterbolag Coldwood tillsammans med Electronic Arts – och den framgångsrika lanseringen av Call 
of War, utvecklat av vårt tyska dotterbolag Bytro Labs. Dessa aktuella framgångar är ytterligare bevis 
på att vår affärsmodell fungerar, och nu utforskar vi alternativ för att fortsätta expandera. Jag är 
mycket nöjd med det stora intresset från ankarinvesterare och ägare”. 
 
Per Skyttvall, Styrelseordförande i Stillfront kommenterar: 
“Jag är mycket nöjd med Stillfronts utveckling de senaste åren och tror att vi befinner oss i en utmärkt 
position för att kapitalisera på vår skalbara affärsmodell genom att accelerera vår tillväxtstrategi mot 
vår vision att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Styrelsen, tillsammans 
med ledningen, har därför som ett naturligt nästa steg beslutat att förbereda Bolaget för en notering 
på Nasdaq First North”. 
 
Bakgrund och motiv för Erbjudandet 
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli 
en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare.  
 
Koncernen grundades 2010 genom en sammanslagning av ett antal mindre spelbolag. Idag, bedriver 
Stillfront sin verksamt genom fyra näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, 
Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online 
Games på Malta. Gruppens spel distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, USA och Sydamerika. 
 
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i 
samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och förväntas 
lanseras under första halvåret 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade 
av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagement-strategispel som lanserades 2001. Gladiators 
Online är ett actionmanagement-strategispel som lanserades på Steam under fjärde kvartalet 2015. 
 
Bolaget har under 2015 presterat starka finansiella resultat med en organisk tillväxttakt om 63% YTD 
september 2015 jämfört med YTD september 2014 och en underliggande EBITDA-marginal om 23% 
under YTD september 2015, en förbättring om 13 procentenheter jämfört med YTD september 2014. 
Den starka finansiella utvecklingen är främst relaterad till ökad omsättning i Coldwood och den 
framgångsrika lanseringen av Call of War, tillsammans med Stillfronts skalbara affärsmodell. 
 
Styrelsen anser att Stillfront befinner sig i en utmärkt position för att kapitalisera på sin skalbara 



affärsmodell genom att accelerera sin tillväxtstrategi och ser Erbjudandet som ett logiskt nästa steg 
för Stillfront att fortsatt stödja sin strategi och utveckla sin verksamhet. Ytterligare kapital och 
notering av Bolagets aktier för handel kommer bland annat gynna Stillfront i sitt mål att rekrytera och 
behålla talangfulla medarbetare, genomföra sin tillväxtstrategi och bidra till ökad igenkänning och 
bättre medvetenhet kring Bolagets varumärke. 
 
Åtaganden att förvärva aktier från Ankarinvesterare och Huvudägare 
Swedbank Robur Fonder, familjen Eriksson och familjen Lundström (”Ankarinvesterarna”) har åtagit 
sig att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva till Erbjudandepriset ett antal aktier i 
Erbjudandet som motsvarar: 

• Swedbank Robur Fonder: 9% av Stillfronts aktier efter slutförandet av Erbjudandet 
• The Niclas Eriksson family: 13 Mkr 
• The Lundström family: 7,5 Mkr 

Den befintliga ägaren Acacia Asset Management (”Huvudägare”) har åtagit sig att, direkt eller indirekt 
genom dotterbolag, teckna sig för 10% av aktierna i Erbjudandet till Erbjudandepriset, motsvarande 
7,5 Mkr om Erbjudandet blir fulltecknat. 
 
Informationsmemorandum och ansökan 
Informationsmemorandumet och ansökan är tillgängliga på Stillfronts hemsida (www.stillfront.com).  
 
Preliminär tidsplan 
Anmälningsperiod (institutionella investerare) 25 november–3 december 2015 
Anmälningsperiod (allmänheten)  25 november–2 december 2015 
Offentliggörande av allokering  4 december 2015 
Första Handelsdag på Nasdaq First North  8 december 2015 
Likviddag    8 december 2015 
 
Rådgivare 
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner åt Stillfront i samband med Erbjudandet och DLA 
Nordic är legal rådgivare åt Stillfront. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jörgen Larsson, VD, Stillfront 
Tel: +46 70 321 18 00 
E-post: jorgen@stillfront.com 
 
Sten Wranne, CFO, Stillfront 
Tel: +46 70 585 12 58 
E-post: sten@stillfront.com 
 
 
Om Stillfront 
Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli 
en av Europas ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst 
intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power 
Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta. Gruppens spel 
distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. 
 
Utvalda Spel 
Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i 



samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och förväntas 
lanseras under första halvåret 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade 
av Bytro Labs. ManagerZone är ett sports-management-strategispel som lanserades 2001. 
Gladiators Online är ett action management-strategispel som lanserades på Steam under fjärde 
kvartalet 2015. 
 
 
VIKTIG INFORMATION 
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva 
värdepapper. Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte offentliggöras, publiceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, 
Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller 
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra 
åtgärder. De värdepapper 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 får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag 
från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater 
i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt 
erbjudande av värdepapper i USA. 
 
Ett erbjudande av värdepapper kommer att ske i enlighet med tillämpliga undantag i lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och 
implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater enligt direktivet, ”Prospektdirektivet”). Ett sådant 
erbjudande kommer att ske genom en riktad nyemission och på basis av ett informationsmemorandum 
framtaget av Stillfront. Ett sådant informationsmemorandum kommer att innehålla detaljerad 
information om Stillfront och dess ledning samt finansiell information. Informationsmemorandumet 
kommer inte att utgöra ett prospekt enligt Prospektdirektivet. Inget prospekt enligt Prospektdirektivet 
och som godkänts av Finansinspektionen har, eller kommer att, upprättas av Stillfront i samband med 
Erbjudandet. Investerare ska inte teckna några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med 
stöd av någon annan information än den information i ovannämnda informationsmemorandum som 
ännu inte finns tillgängligt. 
 
Med avseende på varje medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har 
implementerat Prospektdirektivet (en “Relevant Medlemsstat”) har inga åtgärder vidtagits till dags 
dato för att erbjuda allmänheten värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon 
Relevant Medlemsstat. I varje Relevant Medlemsstat är detta pressmeddelande endast adresserat till 
och riktat till ”kvalificerade investerare” (såsom definierade i Prospektdirektivet eller i enlighet med 
tillämplig lagstiftning) eller i enlighet med andra tillämpliga undantag i lag om handel med finansiella 
instrument eller Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande till allmänheten 
av värdepapper” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i varje form, av tillräcklig 
information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare ska 
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till 
följd av implementeringen av Prospektdirektivet i sådan Relevant Medlemsstat. 
 
Pareto Securities företräder Stillfront och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte 
att vara ansvarig gentemot någon annan än Stillfront för tillhandahållandet av skydd som erbjuds till 
dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något 
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande. Pareto Securities åtar sig inget som 
helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende 
innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för 



något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities, eller å dess vägnar, i 
samband med Stillfront och Erbjudandet, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på 
som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I 
enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar 
oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser 
detta pressmeddelande eller något sådant uttalande. 
 
I Storbritannien distribueras och riktar sig detta pressmeddelande enbart till personer som är (i) 
professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och 
andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–
(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är 
relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En 
investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för 
relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som 
distribuerar detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten. 
 
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. De framåtriktade 
uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera 
fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när 
de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, 
osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att 
förutse och som ligger utanför Stillfronts kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade 
utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelserna kan komma 
att avvika väsentligt från de förväntningar 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 särskilt meddelande därom. 
 


