
 

 

 
 
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER 
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SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. 

 

Starbreeze undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt 
obligationslån 
 
STOCKHOLM (16 oktober, 2018) – Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) utvärderar 
möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån. Med förbehåll för bland annat rådande 
marknadsvillkor kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. 
 
Starbreeze undersöker möjligheten att diversifiera Bolagets kapitalförsörjning och ersätta existerande 
bankfinansiering för att öka finansiell styrka och flexibilitet genom att vända sig till den nordiska 
obligationsmarknaden och har mandaterat Arctic Securities som finansiell rådgivare och sole 
bookrunner för att utvärdera möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån samt 
Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med den eventuella obligationsemissionen. 
 

## 
 
För vidare information, vänligen kontakta:  
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications 
Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com 
 
Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 08.00 CET.  
 
Om Starbreeze 

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom 
att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad 
utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med 
studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar 
Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i 
samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, 
Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och 
STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök 
starbreeze.com 
 


