
Game Chest Group AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Game Chest Group AB (”GCG”) tillhandahåller en digital distributionstjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets
abonnemangsboxar innehåller en samling högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel.

Noteringen på Spotlight Stock Market genomförs för att lättare kunna finansiera framtida förvärv av bolag – förvärv som väntas bidra till en
ökad marknadsnärvaro för GCG.
Genom att vara ett noterat bolag bedöms även Bolagets trovärdighet att stärkas, vilket kan inverka positivt vid exempelvis
avtalsförhandlingar.

Game Chest Group grundades i början av 2017 och förvärvade samma år det Londonbaserade dotterbolaget GCG UK. Dotterbolaget driver en digital
distributionskanal för abonnemang av PC-spel sedan 2015 och spelen distribueras genom plattformen ucrate.io.
Bolaget är verksamt på en global marknad och har i dagsläget ca 850 abonnenter i länder som USA, Kanada, Tyskland och Sverige.

GCG erbjuder två plattformar med abonnemangsboxar av PC-spel som släpps i mitten av varje månad. Boxarna, så kallade ”crates”, innehåller mellan fem
till elva spel för inom allt från AAA-genren till indiespel. Utöver abonnemangstjänster erbjuder även GCG ”boostpaket”, vilket innebär att abonnenter och
tidigare abonnenter med inloggning, när som helst under månaden, kan köpa fem till tio spel utöver de som finns i abonnemangsboxarna.

Bolagets mål är att kunna konkurrera med branschledande aktörer och att vara det självklara valet för så kallade ”gamers” som vill upptäcka spännande
spel i en innovativ paketlösning. I verksamhetsmålen ingår att bolaget ska ha 10 000 abonnenter år 2019.

GCG:s vision är att leverera den ultimata plattformen för abonnemangsgaming och att vara det självklara valet för spelare som vill ha ett varierat och
högkvalitativt spelutbud.

Bolaget har varit ett helägt dotterbolag till New Equity Venture Int. AB (NEVI) som är ett listat bolag på Spotlight. NEVI beslutade att dela ut delar av sitt
innehav i GCG, dock max 670 068 stycken aktier, till sina aktieägare, vilket har medfört att NEVI äger cirka 54,61 procent av aktierna i GCG efter
utdelningen.

”Game Chest Group har som syfte att skapa spelspänning och agera mötesplats för spelintresserade världen över. Vår produkt ger abonnenten mervärde
och spänning. Vi öppnar upp möjligheten att upptäcka ett nytt favoritspel, samtidigt som abonnenten bygger upp ett eget spelbibliotek till en låg kostnad.
Våra olika plattformar gamethrill.io och ucrate.io erbjuder antingen en mer skräddarsydd box eller en bredare som tillhandahåller spel från olika genres. Det
skapar spelspänning för kunder med olika intressen”, säger Jesper Nord, vd på Game Chest Group.

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på spotlightstockmarket.com. 

Bolagets aktie beräknas upptas till handel 9 januari under kortnamnet GAMEC
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