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VIKTIG INFORMATION

Med ”Starbreeze” eller ”Bolaget” avses i detta tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932,
inklusive dotterbolag. Med ”Remium” avses i det följande Remium Nordic AB, org.nr 556101-9174. Med ”Erbjudandet” avses
erbjudandet om att teckna aktier i den föreliggande emissionen i Starbreeze enligt det prospekt som godkändes och registrerades hos
Finansinspektionen den 25 maj 2012 (Finansinspektionens diarienummer 12-5303), vilket offentliggjordes den 25 maj 2012
(”Prospektet”).
Information till investerare
Tilläggsprospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 § lagen om
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i
Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga.
Erbjudande att förvärva aktier i Starbreeze enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar
sig ej heller till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Tilläggsprospektet, Prospektet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något
land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av Erbjudandet
har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med
hemvist i något av dessa länder eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt
Securities Act eller motsvarande lag.
Styrelsen i Starbreeze är ansvarig för Tilläggsprospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande
befattningshavare och revisorer” i Prospektet. För Tilläggsprospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Tilläggsprospektet
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.
Tilläggsprospektet och Prospektet hålls tillgängliga elektroniskt via Starbreeze (www.starbreeze.com) och Remiums
(www.remium.com) hemsidor, samt i papperskopia på Starbreeze och Remiums kontor. Papperskopior av Tilläggsprospektet och
Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Starbreeze och Remium.
Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation
Tilläggsprospektet och Prospektet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende
framtida händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer” och liknande uttryck
anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden.
Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa
förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkterna
för offentliggörandet av Tilläggsprospektet och Prospektet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i
Tilläggsprospektet och Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt
från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny
information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.
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TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL)
Detta Tilläggsprospekt har upprättats med anledning av följande händelser;




Den 5 juni 2012 offentliggjorde Starbreeze att Bolaget valt 505 GAMES SRL som samarbetspartner
för spelet med arbetsnamnet P13 som Starbreeze utvecklar tillsammans med filmregissören Josef
Fares. Avtalet är ett förlagsavtal med 505 som förläggare av spelet, men Starbreeze behåller all
äganderätt till spelet.
Den 7 juni 2012 offentliggjorde Starbreeze att OVERKILL Software, bolaget Starbreeze har träffat
avtal om att förvärva, valt 505 GAMES SRL som samarbetspartner för PAYDAY spelserien. Avtalet
är ett förlagsavtal med 505 som förläggare, men OVERKILL Studios behåller all äganderätt till
spelet.

Pressmeddelandena i anledning av dessa händelser inkluderas i Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till Prospektet som upprättades i samband med inbjudan till teckning
av aktier i Starbreeze. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med Prospektet och de definitioner som
finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet godkändes och registrerades hos
Finansinspektionen den 25 maj 2012 (Finansinspektionens diarienummer 12-5303) samt offentliggjordes
den 25 maj 2012. Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 8 juni 2012 i enlighet med 2
kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (Finansinspektionens diarienummer 126382) och offentliggjordes av Starbreeze den 8 juni 2012.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se),
Starbreeze hemsida (www.starbreeze.com) och Remiums hemsida (www.remium.com), samt i
papperskopia på Starbreeze och Remiums kontor. Papperskopior av Tilläggsprospektet och Prospektet
kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Starbreeze och Remium.
Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyck till köp eller teckning av de värdepapper som
omfattas av Företrädesemissionen innan Tilläggsprospekt offentliggjordes har rätt att återkalla sin
anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet.
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PRESSMEDDELANDE STARBREEZE DEN 5 JUNI 2012

Pressmeddelande 5 Juni 2012

Starbreeze har valt samarbetspartner för P13
Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att bolaget valt 505
GAMES SRL som samarbetspartner för spelet med arbetsnamnet P13. P13 är det spel som
Starbreeze utvecklar tillsammans med filmregissören Josef Fares. Avtalet är ett förlagsavtal
med 505 som förläggare av spelet, men Starbreeze behåller all äganderätt till spelet.
”Det är mycket glädjande att vi får 505 Games som samarbetspartner. Vi valde 505 Games
för att de är en av de främsta förläggarna av nedladdningsbara spel. 505 Games kommer att
bli en bra partner för Starbreeze och tillsammans har vi goda förutsättningar att se till att
P13 blir framgångsrikt. Detta upplägg ger oss därtill den kreativa frihet som vi vill ha för att
göra P13 till ett bra spel” säger Mikael Nermark, VD för Starbreeze AB.
”505 Games delar Starbreeze och min vision för spelet och är en riktigt bra partner för oss.
Min vision och spelidé tillsammans med Starbreeze långa erfarenhet och goda track record i
spelbranschen och 505 Games marknadsföringskraft är en spännande match. Jag tror
mycket starkt på spelet” säger Josef Fares, Game Director för P13.
"Vi är oerhört glada och hedrade över att få Starbreeze som samarbetspartner. Starbreeze
erfarenhet kombinerat med Josef Fares enastående kreativa genialitet kommer att resultera
i ett riktigt spännande spel och vi ser med spänning fram mot att snart kunna delge mer
information" säger Ian Howe, VD för 505 Games.
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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PRESSMEDDELANDE STARBREEZE DEN 7 JUNI 2012

Pressmeddelande 7 Juni 2012

Starbreeze tänkta förvärv OVERKILL Software och 505
Games inleder samarbete angående PAYDAY spelserien
Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att OVERKILL
Software, bolaget Starbreeze har träffat avtal om att förvärva, valt 505 GAMES SRL som
samarbetspartner för PAYDAY spelserien. Avtalet är ett förlagsavtal med 505 som förläggare,
men OVERKILL Studios behåller all äganderätt till spelet.
”Det är mycket positivt att OVERKILL Software också valt att samarbeta med 505 Games. Vi
anser att 505 Games är en mycket bra samarbetspartner för både PAYDAY spelserien och
P13” säger Mikael Nermark, VD för Starbreeze AB.
”Vi har hittat den allra bästa partnern för PAYDAY spelserien. Samarbete med 505 Games ger
OVERKILL Studios både resurserna och den kreativa friheten att utveckla spelet. Med
support och stöd av 505 Games kommer vi att göra nya bankrån på en skala som aldrig setts
tidigare” säger Bo Andersson Managing Director på OVERKILL Software.
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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