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Nytt antal aktier registrerat av 
Bolagsverket
Fragbite Group AB (publ) genomförde i maj riktade nyemissioner av aktier, dels i form av 
en kontantemission, dels i form av en riktad emission genom apport till säljaren av 
Playdigious SAS, som Fragbite Group AB (publ) förvärvade den 31 maj 2021.

Den första riktade nyemissionen om 5 230 054 antal aktier som skedde mot kontant vederlag till en 
kurs om 3,40 kr tillförde Bolaget ca 17,8 mkr. Dessa medel användes delvis till kontantbetalningen 
för förvärvet av Playdigious SAS.

Den senare beslutade apportemissionen om 5 062 502 aktier skedde i samband med slutförandet 
av Playdigious SAS, till en kurs om 4,00 kr.

Som tidigare meddelats innebär dessa nyemissioner att nytt totalt antal aktier uppgår till 70 360 303.

Bolagsverket har idag registrerat dessa ärenden, vilket innebär att nytt antal aktier totalt som 
registrerats hos Bolagsverket idag uppgår till 70 360 303. Det nya registreringsbeviset återfinns på 
Bolagets hemsida, .www.fragbitegroup.com

För frågor, vänligen kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82
www.fragbitegroup.com

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
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Om oss

Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom 
mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma 
passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i 
Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna 
spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB 
och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala 
spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och 
livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt 
utvecklar indie games.
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