
     

 

 
 

StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange 

 
STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018) StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse 
avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. 
Det skäl som anges för beslutet är marknadsläget inom branschen samt bolagets affärsplan och 
strategi. En avnotering anses kunna öka den affärsmässiga flexibiliteten.  
 
Starbreeze är minoritetsägare i StarVR Corporation med 33 procent av aktierna. Beslutet får ingen 
påverkan på Starbreeze AB:s räkenskaper. Innehavet i StarVR Corporation är per den 30 september 
2018 bokfört till 27,3 MSEK enligt kapitalandelsmetoden. Starbreeze behåller även fortsatt befintliga 
IP-rättigheter för VR-headsetet StarVR One och relaterade teknologier.  
 
Starbreeze har blivit informerade om att StarVR kommer att ansöka om avnotering från Taipei Exchange 
i enlighet med gällande regelverk. Sista dag för handel i StarVR:s aktier uppger bolaget kommer att 
bestämmas och kommuniceras av marknadsplatsen. StarVR Corporation avser att kalla till en extra 
bolagsstämma den 27 december 2018 för att fatta beslut om att StarVR ska upphöra att vara ett publikt 
bolag. 
 

### 
 
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 9 november 2018 kl. 11.30 CET.  
 

About Starbreeze 

Starbreeze is a global game company whose vision is to be a leading provider in the entertainment industry by creating world-
class experiences. Starbreeze was founded in 1998 and has since evolved into a well-established developer and publisher of PC 
and console games and VR products aimed at the global market. With studios in Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona and 
Brussels, Starbreeze develops high-quality entertainment products based on proprietary and third-party rights, both in-house 
and in partnership with external game developers. Operations are organized in three business areas: Starbreeze Games for 
own game development, Publishing, and VR Tech for technology development including the StarVR venture. Starbreeze shares 
are listed on Nasdaq Stockholm under the tickers STAR A and STAR B with the ISIN-codes SE0007158928 (A share) and 
SE0005992831 (B share). For more information, please visit starbreeze.com 
 


