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Pressmeddelande 10 december 2010
Utfall i Starbreeze företrädesemission
Resultatet för Starbreeze företrädesemission visar att emissionen tecknades till cirka 102,9 procent och att
cirka 89,7 procent av aktierna tecknades med företräde. Genom företrädesemissionen tillförs Starbreeze
26,2 MSEK före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 336 174 840 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka
89,7 procent av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter
gjordes om cirka 13,3 procent av emissionen, motsvarande 49 692 002 aktier. Besked om
tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas
genom utfärdande av avräkningsnota. Inget meddelande skickas till dem som ej erhållit
tilldelning.
Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 374 951 478. Efter företrädesemissionen uppgår
aktiekapitalet till 14 998 059,12 SEK fördelat på 749 902 956 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 den 27 december 2010.
För mer information
Johan Kristiansson, VD Starbreeze
Telefon +46-18-843 33 00
johan.kristiansson@starbreeze.com
Om Starbreeze
Starbreeze utvecklar dataspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolaget grundades 1998
och har nu ca 120 anställda. Senast släppta spel är storsäljarna Chronicles of Riddick och The
Darkness. Bolaget är noterat på AktieTorget och har drygt 5000 aktieägare. För mer info se:
www.starbreeze.com.
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