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Stillfront Group har godkänts för notering på 
Nasdaq Stockholm
Nasdaq Stockholm har godkänt att Stillfront Group AB (publ):s (“Stillfront”) aktier tas upp till handel 
på Nasdaq Stockholm.

Första dag för handel i Stillfronts aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara på onsdag den 26 maj 
2021. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet (korrigering från tidigare meddelande då 
Small Cap-segmentet felaktigt angavs) med oförändrat kortnamn (SF) och ISIN-kod (SE0015346135). 
Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i Stillfront behöver inte 
vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För fullständig information om listbytet från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq 
Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Stillfront och som har godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen den 21 maj 2021. Prospektet finns tillgängligt på Stillfronts 
webbplats ( ) och på Finansinspektionens webbplats ( ).www.stillfront.com www.fi.se

Rådgivare
DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Stillfront i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

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 1 250+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök:  stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se
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