G5 Entertainments F-aktier handlas på OTCQX
G5 Entertainment AB (NASDAQ OMX: G5EN.ST, OTCQX: GENTF) meddelar att bolagets aktier kommer att handlas i USA på OTCQX Market
som F-aktier under namnet (tickern) “GENTF”. Som handlat bolag på OTCQX kan G5 dra nytta av en ökad synlighet inom den amerikanska
investerarvärlden. Handeln inleds i dag och amerikanska investerare kan hitta uppdaterad information om bolaget, tillsammans med så kallade
Real Time level 2 quotes som, bland annat, beskriver aktiens prisutveckling, på www.otcmarkets.com.
”Amerikanska investerare har sedan en längre tid efterfrågat en lösning som denna. Handel på OTCQX International Market underlättar för
dem att ta del i G5:s spännande resa. G5 har en stark finansiell ställning, en fantastisk spelportfölj och en stark pipeline med spel under
utveckling, något som gör att vi nu är väl positionerade för att utvecklas positivt under flera år framöver” säger Vlad Suglobov, vd för G5
Entertainment.
G5 Entertainments aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholms mid cap-segment under namnet G5EN.ST.
For further information, please contact:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Om OTC Markets Group Inc.
OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 10 000
amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN, knyter OTC Markets ihop ett brett nätverk av mäklare
som erbjuder likviditet och utförandetjänster. OTC Markets gör det möjligt för investerare att enkelt, efter eget val, handla via mäklare och
hjälper bolagen att förbättra kvaliteten på den information som görs tillgänglig för investerare. För mer information om hur OTC Markets kan
skapa mer välinformerade och effektiva finansiella marknader, besök www.otcmarkets.com.
OM F-aktier
För att skapa en ingång till amerikanska investerare som föredrar att se aktiekurser i USD under sina ordinarie handelstimmar och för att
underlätta handelsrapportering, utformar börsmäklare och handlare särskilda handelssymboler, så kallade tickers, för utländska värdepapper
i USA. Dessa består av fem bokstäver och avslutas med bokstaven F, vilket har medfört att de traditionellt kallas F-aktier. Över 2 000 bolag,
primärlistade på fler än 30 globala handelsplatser, har idag F-aktier noterade på OTC Markets. Amerikanska mäklare och handlare sätter
kontinuerligt priset på F-aktien i överensstämmelse med prisrörelserna på den lokala handelsplatsen och den tillgängliga likviditeten. Då
handeln äger rum i USD, och genom amerikanska mäklare och handlare, är aktierna fastställda, betalda och depåförvarade på den lokala
handelsplatsen. På detta sätt innebär handeln med F-aktier på den amerikanska marknaden en globalt sett ökad likviditet för det handlade
bolagets aktier.
Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära,
och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows
applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Jewels of Rome®, Homicide
Squad®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™.G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST.
För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.
Ytterligare information om G5 Entertainment finns på www.g5e.se/corporate

