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Tilläggsköpeskillingar för 2020 till säljarna av vissa 
tidigare förvärvade bolag har fastställts
Stillfront Group AB (publ) har överenskommit om slutliga tilläggsköpeskillingar för räkenskapsåret 
2020 med säljarna av Imperia Online JSC, Playa Games GmbH, Candywriter LLC samt Storm8 Inc.

Imperia Online JSC
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 130 583 stycken 
aktier till säljarna av Imperia Online JSC, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts 
förvärv av samtliga aktier i Imperia Online JSC i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. 
Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, 
har nu fastställts till totalt 1 921 181,1 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i 
Stillfront har beslutat att tilldela 104 465 stycken tecknade aktier till säljarna av Imperia Online JSC, 
vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 7 312,55 kronor. Betalning för aktierna har 
erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 960 582,1 euro, vilket motsvarar den del av den 
överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Playa Games GmbH
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 730 306 stycken 
aktier till säljarna av Playa Games GmbH, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts 
förvärv av samtliga aktier i Playa Games GmbH i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. 
Tilläggsköpeskillingen för 2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, 
har nu fastställts till totalt 10 744 531,4 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i 
Stillfront har beslutat att tilldela 584 243 stycken tecknade aktier till säljarna av Playa Games GmbH, 
vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 40 897,01 kronor Betalning för aktierna har 
erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 5 372 262.4 euro, vilket motsvarar den del av den 
överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Candywriter LLC
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 987 608 stycken 
aktier till säljarna av Candywriter LLC, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv 
av samtliga aktier i Candywriter LLC i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 
2020, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 
21 222 894,2 amerikanska dollar. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har 
beslutat att tilldela 791 189 stycken tecknade aktier till säljarna av Candywriter LLC, vilket innebär en 
ökning av Stillfronts aktiekapital med 55 383,23 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom 
kvittning av säljarnas fordran om 10 611 440,2 amerikanska dollar, vilket motsvarar den del av den 
överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.
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Storm8 Inc.
Årsstämman i Stillfront beslutade den 11 maj 2021 om en riktad nyemission av högst 1 786 924 stycken 
aktier till säljarna av Storm8 Inc., att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av 
samtliga aktier i Storm8 Inc. i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2020, 
som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 
72 387 929,0 amerikanska dollar. Antalet aktier i Stillfront som kommer tilldelas till säljarna av Storm8 
Inc. som en del av tilläggsköpeskillingen är 1 429 537 stycken aktier, vilket kommer innebära en ökning 
av Stillfronts aktiekapital med 100 067,59 kronor. Teckning av dessa aktier är ännu inte avslutad. När 
teckningen har avslutats kommer aktierna tilldelas till säljarna av Storm8, Inc. Betalning för aktierna 
kommer erläggas genom kvittning av säljarnas fordran om 18 096 971,6 amerikanska dollar, vilket 
motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade 
aktier i 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 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 Stockholm. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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