
  Stillfront Group AB (publ) Kungsgatan 38 SE-111 35 Stockholm

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront 
Group den 23 februari 2022
Stillfront Group AB (publ) höll idag den 23 februari 2022 en extra bolagsstämma som beslutade att 
godkänna styrelsens beslut om företrädesemission

Den 19 januari 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Stillfronts 
aktieägare (” ”), och den 21 januari 2022 beslutade styrelsen om fullständiga Företrädesemissionen
villkor för Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen var villkorat av 
bolagsstämmans godkännande, och en extra bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut om 
Företrädesemissionen.

Emissionsbeslutet innebär att Stillfronts aktiekapital ökas med högst 8 191 006,53 SEK, från nuvarande 
27 303 355,52 SEK till högst 35 494 362,05 SEK, genom utgivande av högst 117 014 379 nya aktier. Efter 
Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Stillfront att uppgå till högst 507 062 315 aktier. 
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesmissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 
upp till cirka 23,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten 
genom att sälja sina teckningsrätter.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 mars 2022. För varje befintlig 
aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar 
till teckning av tre (3) nya aktier i Stillfront. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av 
teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av 
teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 17,0 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesmissionen, om den 
fulltecknas, sammanlagt tillför Stillfront cirka 2 miljarder SEK före transaktionskostnader.

Nettoemissionslikviden avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som 
förvärvet av 6waves har medfört och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och 
därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i 
linje med Stillfronts tillväxtstrategi.

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 1 350+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Kanada. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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