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Stillfront Group tecknar en ny revolverande 
kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor
Stillfront har tecknat en icke säkerställd revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med 
förfallodatum i december 2023. Den nya kreditfaciliteten ger Stillfront tillgång till en kostnadseffektiv 
finansiering, en utökad finansiell flexibilitet, samt en förlängd löptid.

“Vi är glada att ha lyckats teckna en ny krediftacilitet på gynnsamma villkor. Den nya faciliteten är ett 
bevis på tilltron till vår strategi och förser oss med en större och mer flexibel finansiell plattform för att 
fortsätta leverera på vår tillväxtagenda,” säger Andreas Uddman, CFO.

Den nya revolverande kreditfaciliteten kommer att ersätta den säkerställda kreditfaciliteten om 1,6 
miljarder kronor under ett låneavtal som ingicks i januari 2020.

Kreditfaciliteten tillhandahålls av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Apb, filial i Sverige, 
samt Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare till Stillfront.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@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 cirka 1 000 medarbetare 
trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, 
MENA, Frankrike och Canada. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat 
på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-10 18:40 CET.
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