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Zordix har genomfört en riktad nyemission av
aktier som betalning av en tilläggsköpeskilling
om ca 4,1 miljoner SEK för förvärvet av Invictus
Games
Styrelsen i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat och genomfört en
riktad kvittningsemission om 85 970 aktier av serie B till säljarna av Invictus
Games Kft (”Invictus”) i syfte att betala den första delen av
tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Invictus. Teckningskursen i
kvittningsemissionen har fastställts till 48,5229 SEK per aktie.
I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Invictus (”Avtalet”) som
offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 mars 2020 äger säljarna av Invictus rätt
till en första tilläggsköpeskilling om 500 000 USD (motsvarande 4 171 600 SEK med dagens
växlingskurs) för det fall Invictus upprätthållit som minst ett visst antal anställda ett år efter
förvärvet.
Då Invictus uppnått målet avseende antalet anställda har styrelsen för Zordix beslutat,
med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, att genomföra en riktad
kvittningsemission till säljarna av Invictus (som även är befintliga aktieägare i Bolaget)
såsom betalning för den första tilläggsköpeskillingen. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning för tilläggsköpeskillingen i enlighet
med villkoren i Avtalet.
Teckningskursen i kvittningsemissionen har i enlighet med principerna i Avtalet fastställts
till 48,5229 SEK, vilket motsvarar den genomsnittliga volymviktade aktiekursen i Bolagets
aktier på NGM Nordic SME under de senaste tio (10) handelsdagarna.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget öka med 85
970, från 25 961 206 till 26 047 176. Aktiekapitalet kommer att öka med 8 597 SEK, från
2 596 120,60 SEK till 2 604 717,60 SEK.
Utspädningen till följd av nyemissionen uppgår till ca 0,3 procent av antalet aktier och ca
0,2 procent av antalet röster i Zordix.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Larsson, VD
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.
Om Zordix
Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör av dataspel med
huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den
globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i IP:n och satsningar
inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix
tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60
lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel, ett
eget förlag och en distributör.
www.zordix.com
Augment Partners AB, info@augment.se, tel:+46 8-604 22 55 är Zordix AB (publ):s Mentor.
Denna information är sådan information som Zordix är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2021-06-04 14:16 CEST.
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