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Zordix släpper presentation om sitt senaste 
förvärv av Merge Games och offentliggör 
finansiell information för koncernen

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort en 
presentation av förvärvet av den brittiska förläggaren och spelutvecklaren 
Merge Games Ltd (“Merge Games”). Utöver en beskrivning av Merge Games 
verksamhet innehåller presentationen finansiell information för koncernen.

Mot bakgrund av att Zordix under första halvåret 2021 har ingått avtal om att förvärva den 
UK baserade spelutvecklaren och förläggaren Merge Games (“Merge Games”) samt den 
franska speldistributören och förläggaren Just For Games SAS (“JFG”) och dessa båda 
förvärv bedöms ha en positiv påverkan på koncernens framtida resultat och finansiella 
ställning har en proformaredovisning upprättats. Proformaredovisningen syftar till att 
översiktligt illustrera hur förvärven av JFG och Merge Games samt dess finansiering skulle 
kunna ha påverkat koncernens bruttoomsättning, nettoomsättning och EBITDA för 
perioden 1 januari – 31 december 2020 som om förvärven hade genomförts och tillträtts 
den 1 januari 2020. Proformerad bruttoomsättning, nettoomsättning och EBITDA för 
koncernen uppgår till 508 miljoner SEK, 452 miljoner SEK och 68 miljoner SEK, respektive.

Syftet med proformaredovisningen är endast att beskriva en hypotetisk situation. Den 
information som presenteras i proformaredovisningen kan således avvika från det faktiska 
resultat och/eller finansiella ställning som hade uppvisats om förvärvet hade genomförts 
det datum som anges ovan. Ingen hänsyn har tagits till eventuella synergieffektier inom 
koncernen eller kostnader för integration och således bör proformainformationen inte 
beaktas som en indikation på Zordix resultat eller finansiella ställning för någon framtida 
period.

Presentationen finns tillgänglig i sin helhet på Zordix hemsida ( ) och finns www.zordix.com
även som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

http://www.zordix.com/


07 juni 2021 08:30:00 CEST

    Zordix AB (publ) Box 3179 SE-903 04 Umeå ir@zordix.com· · ·

Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör av dataspel med 
huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den 
globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i IP:n och satsningar 
inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix 
tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 
lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel, ett 
eget förlag och en distributör.

www.zordix.com

Augment Partners AB, , tel:+46 8-604 22 55 är Zordix AB (publ):s Mentor.info@augment.se

Denna information är sådan information som Zordix är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-07 08:30 CEST.

Bifogade filer

Zordix Merge
Zordix släpper presentation om sitt senaste förvärv av Merge Games och offentliggör 
finansiell information för koncernen

https://www.zordix.com/
https://storage.mfn.se/370c2054-3e39-47aa-ba4c-4c3e19cf998f/zordix-merge.pdf
https://storage.mfn.se/d608fd45-4878-40a9-8d9d-fafec157126e/zordix-slapper-presentation-om-sitt-senaste-forvarv-av-merge-games-och-offentliggor-finansiell-information-for-koncernen.pdf
https://storage.mfn.se/d608fd45-4878-40a9-8d9d-fafec157126e/zordix-slapper-presentation-om-sitt-senaste-forvarv-av-merge-games-och-offentliggor-finansiell-information-for-koncernen.pdf

