
Huvudägaren har köpt ytterligare 457 445 aktier
Stockholm, 2022-03-07 

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“Beyond Frames”) huvudägare Init Invest AB har
genom dotterbolaget ARVR Holding AB köpt ytterligare 457 445 aktier i Beyond Frames, till en
genomsnittskurs om 27,86 kronor per aktie för totalt 12 745 261 kronor. Transaktionerna
genomfördes den 4 mars 2022 på Spotlight Stock Market, samt utanför marknadsplatsen.

”Facebook ser ut att ha sålt fler VR-spelkonsoler under 2021 än vad Microsoft har sålt Xbox-
konsoler de senaste åren. För mig belyser det en kraftig, pågående förändring i spelbranschen
där det kommer finnas ett stort behov av nya VR-spel. Jag tror på Beyond Frames och jag tror
att bolaget har en bra position i ekosystemet för kunna att ta del av den enorma tillväxten inom
VR- och AR-spel de kommande åren. Vi har investerat i Beyond Frames under flera år och ser
långsiktigt på vår investering i bolaget och branschen.”, säger Mikael Söderström,
styrelseordförande i Init Invest AB och styrelseledamot i Beyond Frames.

“Vi har ett bra samarbete med vår huvudägare och är glada över det fortsatta förtroendet.”,
säger vd Ace St Germain.

Init Invest AB och dotterbolaget ARVR Holding AB innehav i Beyond Frames uppgick innan
transaktionen till 2 322 396 aktier, motsvarande 14,74%. Efter transaktionerna uppgår Init
Invest AB och dotterbolaget ARVR Holding AB innehav till totalt 2 779 841 aktier i Beyond
Frames, vilket motsvarar 17,64 % av det totala antalet aktier. ARVR Holding AB ägs till 100%
av Init Invest AB.

ir@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att
berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas
begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot
nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Odd Raven Studios och Moon Mode.
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