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Utfall i Starbreeze företrädesemission
Resultatet för Starbreeze företrädesemission visar att emissionen tecknades till cirka
77 procent varför villkoret för att genomföra förvärvet av OVERKILL Software är uppfyllt.
Totalt tillförs Starbreeze cirka 22 miljoner kronor före emissionskostnader.
Sammanlagt tecknades 390 558 373 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka
69,5 procent av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av
teckningsrätter gjordes om cirka 7,5 procent av emissionen, motsvarande 42 623 178 aktier.
Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota.
Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 433 181 551. Efter företrädesemissionen
uppgår aktiekapitalet till 22 809 226,58 SEK fördelat på 1 140 461 329 aktier. Så snart
aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA)
i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna
påbörjas på AktieTorget omkring den 9 juli 2012.
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Nermark, VD
Tel: 018-843 33 00
e-post: ir@starbreeze.com
Om Starbreeze
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data- och TV-spel i
partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sju titlar som har
lanserats, där Syndicate är det senast släppta spelet. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000
aktieägare.
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