
 

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-12-16, Göteborg 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER 
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN 
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING 
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 
 
Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av 
Thunderful Group 
 
Carnegie Investment Bank AB (publ) och ABG Sundal Collier AB (tillsammans "Joint Global 
Coordinators"), har idag meddelat Thunderful Group AB ("Thunderful Group") och Bergsala 
Holding AB att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har 
avslutats.   
 
I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Thunderful Groups aktier på Nasdaq First North 
Premier Growth Market (“First North Premier”) den 7 december 2020 ("Erbjudandet"), ställde Bergsala 
Holding AB en option till Joint Global Coordinators att förvärva ytterligare högst 3 917 115 befintliga 
aktier i Thunderful Group för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet 
("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen kunde utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från 
första dag för handel i Thunderful Groups aktier på First North Premier. Övertilldelningsoptionen har 
utnyttjats till fullo.  
 
Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets 
aktiekursutveckling har Carnegie, som stabiliseringsmanager för Joint Global Coordinators räkning, 
beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group 
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Telefon: +46 708 16 16 32 
 
Denna information år sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CET den 16 december 2020. 
 
Om Thunderful Group 
Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av 
spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Thunderful 
Groups övergripande mål är att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till 
människor i alla åldrar. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, 
Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt, och 
Hongkong utvecklar Thunderful Group spel baserade på egna och licensierade IP:n. 
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VIKTIG INFORMATION 
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av 
Thunderful Group i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. 
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Japan, Kanada 
eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller 
andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att 
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities 
Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag 
från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i 
USA. Thunderful Group avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt 
erbjudande av värdepapper i USA.  
 
Erbjudandet som omnämns i detta meddelande har endast lämnats genom prospektet som förberetts 
av Bolaget och som publicerats den 25 november 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen och en engelsk version av prospektet har därefter skickats till Danmark, Finland 
och Norge. Prospektet är tillgängligt på Thunderful Groups hemsida, www.thunderfulgroup.com. Detta 
meddelande utgör inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga 
implementeringsåtgärder i något medlemsland, “Prospektförordningen”). Finansinspektionens 
godkännande av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av 
prospektet. 
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en “Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande 
av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och 
riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) 
i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt 
erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat. 
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför 
Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell 
erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) är subjekt med 
hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas 
av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). 
Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta 
meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för 
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider 
detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 
 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN 
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden 
som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, 
“antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta 
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare 
antaganden. Även om Thunderful Group anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är 
sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga 
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Thunderful Groups kontroll. 
Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma 
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande 
genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i 
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det 
meddelas. 

http://www.thunderfulgroup.com/


 

 
INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER 
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 
och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) 
nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva 
sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening 
som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna 
varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för 
en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna 
för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för 
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”). 
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Thunderful Groups 
värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Thunderful 
Groups värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och 
att en investering i Thunderful Groups värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov 
av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell 
eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och 
som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska 
försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.  
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller 
lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon 
investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende 
Thunderful Groups värdepapper. 
 
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Thunderful 
Groups värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 
 


	Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Thunderful Group

