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Beagle fullföljer Budpliktsbudet
Stockholm, 2013-08-29 18:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Paradox huvudägare Beagle
Investments S.A. (”Beagle”) offentliggjorde den 26 juli 2013 ett offentligt erbjudande
(”Erbjudandet”) till aktieägarna i Paradox Entertainment AB (”Paradox”). Paradox styrelse
har som offentliggjorts den 13 augusti 2013 avrått aktieägare från att acceptera Erbjudandet
vilket den också fått stöd för i ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion).
Acceptperioden för Erbjudandet gick ut den 27 augusti 2013.
Vid en sammanräkning av anslutningen i Erbjudandet har huvudägaren meddelat att
accepter avseende 547 160 aktier eller motsvarande 0,4 procent av antalet aktier och röster
i Paradox mottagits.
Beagle Investments SA har i pressmeddelande offentliggjort att samtliga villkor för
Erbjudandet till aktieägarna i Paradox är uppfyllda och att Erbjudandet därmed
fullföljs. Budet är således nu avslutat då budet inte förlängts och inte kan längre accepteras
av aktieägarna.
Beagle ägde före det att Erbjudandet fullföljts 49 500 000 aktier i Paradox motsvarande 37,7
% av samtliga aktier och röster i Paradox. Efter Erbjudandets fullföljande har huvudägaren
låtit meddela att man kommer att äga 50 047 160 aktier motsvarande 38,1% av antalet aktier
och röster i Paradox.
För mer information hänvisas till Beagle Investments SA's hemsida www.beagle.lu
Om Paradox Entertainment
Paradox Entertainment utvecklar och licensierar sitt rättighetsbibliotek genom att generera
intäkter från olika former av underhållning, till exempel film-, tv-, spel-, förlag- och
leksaksindustrierna. Företaget äger bland annat välkända rättigheter som Conan the
Barbarian, Kull of Atlantis, Solomon Kane, Mutant Chronicles, samt Robert E. Howards
samlade verk. Därutöver producerar, samproducerar och finansierar bolaget filmer för en
global marknad. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox Entertainment Inc,
baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan
First North Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified
Adviser.
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