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Fragbite fullföljer förvärvet av Lucky Kat
B.V.
Fragbite Group AB (”Fragbite”) har fullföljt förvärvet av Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat” eller ”
Bolaget”), vilket offentliggjordes den 14 december 2021 (”Transaktionen”).
- Genom förvärvet av Lucky Kat får vi inte bara in ytterligare två duktiga entreprenörer utan också ett
team av medarbetare med bevisat hög kompetens i att utveckla mobilspel genom datadrivna beslut
samt spetskompetens i att marknadsföra dessa på ett effektivt sätt, kommenterar Stefan Tengvall,
VD och koncernchef Fragbite Group AB.
Samtliga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts och Fragbite har därmed tillträtt
aktierna i Bolaget. Fragbite kommer att redovisa Lucky Kat som ett dotterbolag till Fragbite och
konsolidera Bolaget i Fragbite-koncernen under det fjärde kvartalet 2021.
Under de första nio månaderna 2021 har Bolagets omsättning uppgått till 5,2 MEUR med en EBITDA
om 0,9 MEUR. För helåret 2021 prognosticeras en omsättning om cirka 7,5 MEUR och en EBITDA om
cirka 2,0 MEUR.
Fragbite har erlagt 7,0 MEUR i initial köpeskilling på kassa och skuldfri basis, där 5,0 MEUR har
erlagts kontant och 2,0 MEUR genom 3 860 755 nyemitterade aktier till en kurs om 5,30 kronor per
aktie. Säljarna av Bolaget har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av
aktier i Bolaget. Köpeskillingen har finansierats med Fragbites befintliga kassa och lån hos Nordea
Start-up & Growth.
Fyra anställda i Bolaget kommer i samband med tillträdet att investera ca 0,5 MSEK i Fragbite genom
en riktad emission av 83 796 aktier till en teckningskurs om 5,30 kr. Investeringsbeloppet och antalet
aktier har justerats från de uppgifter som Fragbite publicerade den 14 december 2021.
Styrelsen i Fragbite har i samband med closing av Transaktionen beslutat om emission av totalt
3 944 551 aktier, vilket innebär att Fragbites aktiekapital ökar med ca 65 741 kr till ca 1 465 204 kr
och totalt antal aktier i Fragbite ökar från 83 969 199 till 87 913 750 aktier, motsvarande en
utspädning om ca 4,70%.
Rämsell Advokatbyrå AB har agerat svensk och Jones Day lokal legal rådgivare till Fragbite i samband
med Transaktionen. KPMG har agerat finansiell rådgivare.
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För frågor, vänligen kontakta:
Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82
Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82
Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om oss
Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom
mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med cirka 60 medarbetare som alla
delar samma passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk
representation i Alexandria, Egypten samt Montpellier och Nancy, Frankrike. Koncernen har två
interna spelutvecklingsstudior; Funrock Development och Prey Studios utvecklar, publicerar,
distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala spelmarknaden. Fragbite AB är en av
Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och livesänder e-sportturneringar. Playdigious
SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt utvecklar indie games. För mer information, se
www.fragbitegroup.com.
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