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GOLD TOWN GAMES är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består 
av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. 

Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android 
(Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel, World Football Manager. Målsättningen är att 

fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den egen- 
utvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel inom lag- och arenasporter.
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Den 18 oktober 2019 avslutades Gold Town Games företrädesemission vilken över-
tecknades och kapitaliserade bolaget med 10,5 MSEK.

Vid två tidigare tillfällen har Norrlandsfonden ställt ut konvertibla lån till Gold Town Games 
vilka ger dem rätten att försvara sin andel i bolaget vid en emission. Norrlandsfonden har 
beslutat att teckna för sin andel.

Det totala konvertibla lånet till Norrlandsfonden kommer att utökas med ett nytt 
konvertibelt lån på 866 666 konvertibler med en teckningskurs av 1,3 SEK.

Lånet tillför 1,1 MSEK till Gold Town Games kassa. Räntan uppgår till Stibor 90+3 
procent och tiden för konvertering av lånet till aktier kan ske mellan 2019-10-18 
och 2025-12-31. 

Tilldelningen av dessa konvertibler, tillsammans med den riktade emissionen till Wayne 
Gretzky (via bolag), överstiger det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämma den 
10 juni 2019. Norrlandsfonden har därför accepterat att avvakta med att registrera sina 
optioner till efter Gold Town Games ordinarie årstämma den 15 maj 2020.

– Norrlandsfonden är en stabil och viktig finansiär för bolaget, det är således väldigt 
positivt att de fortsätter att tro på och investerar i bolaget. Vi är dessutom tacksamma 
för att Norrlandsfonden ställt upp och accepterat en senare registrering, säger VD Pär 
Hultgren.  


