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Andra säljomgången av aktier i Paradox Interactive
via Pepins.com startar 9 maj cirka 16.00
Genom Pepins plattform för investment crowdfunding, kan privatpersoner teckna
aktier i Paradox enligt ”först till kvarn” principen med omedelbar besked om
tilldelning. De första aktierna som släpptes sålde slut på rekordtid.
I fyra olika säljomgångar, nedan kallat “trancher”, säljer Pepins ut aktier i dataspelsbolaget
Paradox Interactive för totalt över 100 miljoner SEK. Betalningar genomförs direkt via kort
eller banköverföring och tilldelning sker enligt “först till kvarn” principen.
Aktierna i den första omgången, tranch 1, bokades upp på 15 minuter vilket är ett tecken på
stor efterfrågan av Paradox aktier på marknaden.

Planerad säljstart för andra säljomgången är satt till idag, måndagen den 9
maj, mellan kl. 16.0016.15.
Anders Sjunnesson, Pepins koncernchef och grundare pekar ut fördelarna med
tillvägagångssättet:
– Det är naturligtvis oerhört roligt att gensvaret bland Pepins medlemmar blev så stort och
de första aktierna i Paradox Interactive gick åt så snabbt. Normalt erhåller privatpersoner,
liten eller ingen tilldelning vid attraktiva noteringserbjudanden. Vi är stolta över att ha bidragit
med ett första steg mot vad man kan kalla en mer demokratisk metod som vi hoppas
kommer förändra den standard som nu råder. Det innebär ett rättvisare och mer transparent
förfarande och dessutom görs erbjudandet tillgängligt för en bredare grupp investerare som
annars sannolikt stått utanför.

Information om tilldelning och aktieposterna – så här går det till
Endast ett paket per person kan tecknas under de första tre säljomgångarna (trancherna).
Det innebär att de som blev utan aktier i första omgången får en ny chans på måndag. Först
i den fjärde omgången kommer det finnas möjlighet att teckna ytterligare en post per person.

Det är med andra ord möjligt att teckna aktieposter vid maximalt två tillfällen. Processen är
uppdelad för att ge så många som möjligt chansen att bli delägare i Paradox Interactive.
Aktieposterna som kan tecknas via Pepins är uppdelade i följande av paket och storlekar:
Paket 1:
Paket 2:
Paket 3:
Paket 4:

400 st paket
350 st paket
80 st paket
5 st paket

à 9 900 SEK
à 33 000 SEK
à 99 000 SEK
à 330 000 SEK

(300 aktier)
(1 000 aktier)
(3 000 aktier)
(10 000 aktier)

Hur du tecknar Paradox aktier via Pepins
På vår Youtubekanal finns en tydlig i
nstruktionsfilm
som förklarar hur man gör för att

teckna aktier i Paradox.

Det här är Pepins:
Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som vill chansen att
upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa
fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Sjunnesson, Koncernchef och grundare Pepins, a
nders@pepins.com
Oscar Watz, Marknadschef Pepins, 
oscar@pepins.com
, +46(0)73687 63 00
www.pepins.com
Om Paradox Interactive:
https://www.paradoxinteractive.com/ipo
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Wester, CEO Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Epost: 
ir@paradoxplaza.com

