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Företrädesemission på grund av negativ resultatutveckling
Stockholm, 2013-04-22 09:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Paradox styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman fattar beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Årsstämma avhålls den 23 maj 2013 kl 16.00.
Kallelse till årsstämma kommer i separat pressmeddelande senast under morgondagen.
Emissionsförslaget föreslås i korthet innebära följande:
Innehav av en (1) befintlig aktie i Paradox Entertainment ger rätt att teckna en (1) ny
aktie till teckningskursen 0,15 SEK per aktie.
Vid full teckning innebär detta att cirka 11 716 550 SEK inbetalas (på basis av idag
utelöpande 78 110 365 aktier) före kostnader relaterade till nyemissionen.
På grund av den begränsade emissionsvolymen, och i kostnadsbesparande syfte,
upprättas inget fullständigt emissionsprospekt, något som gjordes vid
företrädesemissionen under hösten 2011. Fullständigt förslag kommer dock att göras
tillgängligt för aktieägarna senast två veckor före årsstämman.
Emissionen är i dagsläget säkerställd till mer än hälften, motsvarande cirka 6 MSEK,
genom teckningsåtaganden från större ägare och styrelseledamöter jämte dessa
närstående.
Skälen för en ny företrädesemission cirka 1,5 år efter den tidigare företrädesemissionen är i
korthet som följer:
Utvecklingen under innevarande år (efter ett svagt positivt rörelseresultat under fjärde
kvartalet 2012 före engångsposter) har varit negativ trots reducerade kostnader
genom det utförda besparingsprogrammet då förväntade, större engångsintäkter har
uteblivit eller fördröjts. Det negativa operativa rörelseresultatet för första kvartalet
bedöms preliminärt vara minus cirka 1,7 MSEK. Kvartalsrapporten kommer att
offentliggöras inför årsstämman som fattar beslut om den nu föreslagna
företrädesemissionen. Utvecklingen de kommande två kvartalen, och förmodligen för
helåret 2013, bedöms också bli negativ då några mer betydande engångsintäkter i
dagsläget inte kan påräknas med säkerhet. Samtidigt behöver Bolaget dels reglera
såväl kortfristiga som medelfristiga betalningsåtaganden som förfaller under året, dels
ha ett visst ekonomiskt rådrum för att hantera den aktuella finansiella och strategiska
situationen.
Bolaget offentliggjorde den 26 oktober 2012 en principöverenskommelse med
Universal Studios gällande en ny Conan-film, i samarbete med bl a Arnold
Schwarzenegger. Detaljförhandlingarna av kontraktet för detta filmprojekt har
emellertid dragit ut på tiden kraftigt, varför intäkter från Universal nu antas inflyta
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tidigast under tredje eller fjärde kvartalet 2013. En anledning till detta dröjsmål får i sin
tur antas vara att Bolaget ännu inte lyckats få Stan Lee Medias ogrundade stämning
avseende Bolagets äganderätt till Conan-rättigheterna slutligt avfärdad av amerikansk
domstol. Detta bedöms nu kunna ske tidigast under tredje kvartalet i år. Även om
någon säker bedömning inte låter sig göras för närvarande tror Bolaget att
filmprojektet med Universal och Schwarzenegger kommer att genomföras, om än med
fördröjning och härav följande osäkerhet, och att Bolaget har en betydande potential i
detta projekt.
Bolagets ambition är att, efter förstärkta finanser tack vare emissionen, kunna
genomföra förändringar i verksamheten för att Bolaget skall kunna uppvisa ett
månatligt positivt operativt resultat, om än svagt, mot slutet av 2013.
Bakgrund och motiv till den föreslagna emissionen och Bolagets strategiska situation
kommer att utvecklas ytterligare i det fullständiga förslag som kommer att göras tillgängligt
för aktieägarna senast den 2 maj. Emissionsprospekt från hösten 2011 finns tillgängligt på
Bolagets webbplats likaså Bolagets årsredovisning för 2012 som kommer att finnas
tillgänglig från den 23 april 2013. Kvartalsrapport för första kvartalet 2013 kommer att
offentliggöras den 23 maj 2013.
På årsstämman den 23 maj 2013 föreslås i övrigt sedvanliga ärenden behandlas, se kallelse
i kommande, separat pressmeddelande.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som
står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan
innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Paradox Entertainment. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Paradox kommer endast att ske genom styrelsens fullständiga förslag till emission och de
emissionshandlingar som hålls tillgängliga efter stämmans godkännande av emissionen.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att
registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan
persons räkning annat än i sådana fall undantagsfall som inte kräver registrering enligt
Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Om Paradox Entertainment AB
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. Bolaget representerar även andra rättighetsinnehavare som licensagent.
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
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Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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