
Corpura Fondkommission AB agerar finansiell 
rådgivare i samband med Nitro Games riktade 
emission om cirka 15 MSEK för fortsatt utveckling av 
bolagets spel Heroes of Warland

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för 
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, 
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort 
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning 
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför 
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. 

Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i 
partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området 
och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med 
våra kunder. 
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Styrelsen i Nitro Games Oyj (publ) beslutade den 29 oktober 2019 att genomföra en riktad emission om cirka 
15 MSEK, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande, för att fortsätta utvecklingen av bolagets spel Heroes 
of Warland. Deltagarna i den riktad emissionen är ett begränsat antal nya investerare från bland annat  
spelindustrin och befintliga aktieägarna däribland Jasperus S.A., Savox Investments S.A., Swedbank Robur  
Ny Teknik och Ludvig Strigeus.

Bolaget har publicerat kallelse till extra bolagsstämma som hålls den 20 november 2019.

Kort om Nitro Games
Nitro Games är en mobilspelsutvecklare och utgivare av ”free-to-play” spel för ”mid-core” segmentet av spelare. 
Företaget fokuserar på att producera konkurrenskraftiga multiplayer-spel med högt produktionsvärde och hög 
inkomstpotential för smartphones och surfplattor. Med Nitro Games kraftfulla NG-plattform och NG MVP- 
process kan företaget genomföra marknadsvalidering under utvecklingen för att säkerställa hög produktkvalitet. 
Nitro Games har utvecklat spel som Heroes of Warland, Medals of War, Raids of Glory, East India Company, 
Commander: Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games aktier är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm med ticker NITRO.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Nitro Games riktade emission.

För mer information www.corpura.se eller kontakta: 
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 
eller mail fredrik.holst@corpura.se


