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Zordix AB (publ) utvärderar emission av seniora 
säkerställda obligationer

Zordix AB (publ) ("Bolaget") har gett Carnegie Investment Bank AB (publ) och 
Pareto Securities AB i uppdrag att såsom joint bookrunners undersöka 
möjligheten för en senior säkerställd obligationsemission med en löptid om 
fyra år. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan 
en obligationsemission komma att göras.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att (i) 
refinansiera existerande skuld, (ii) betala transaktionskostnader, och (iii) finansiera 
koncernens allmänna företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post:  | Tel: +46 90 690 70 66christina.seelye@zordix.com

Peter Daboczi, CFO och vice vd
E-post:  | Tel: +46 70 990 70 76peter.daboczi@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
Certified Adviser.
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Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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