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Enad Global 7s styrelse har idag godkänt återbetalning 
av hela det utestående lånet av bolagets Revolverande 
kreditfacilitet

Den 29 november 2022 meddelade EG7 att man återbetalar 300 Mkr på sin multi-valuta 
revolverande kreditfacilitet (RCF). EG7 har idag återbetalat resterande 100 Mkr av den totala 
kreditramen på 400 Mkr.

EG7s fortsatt stabila kassagenerering och starka balansräkning möjliggör för bolaget att driva 
verksamheten utan att förlita sig på sin RCF. På årsbasis kommer EG7 att spara cirka 25 Mkr i 
räntekostnader. Nettobesparingen efter löftesprovision är cirka 20 Mkr på årsbasis.

"Jag är både stolt och glad över vårt starka operativa kassaflöde, som gör det möjligt för oss att 
optimera vårt kassaflöde, spara ränta och samtidigt behålla flexibiliteten för framtiden." - Fredrik 
Rüdén, vice VD och CFO
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OM EG7
EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, 
konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar 
sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina 
spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och 
Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 2 000+ 
titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. 
Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Fireshine Games besitter expertis inom både 
fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 630 anställda i 
16 kontor världen över.
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