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Paradox Entertainment AB (publ) offentliggör prospekt avseende
företrädesemission
Stockholm, 2011-11-23 00:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Bolagsstämman i Paradox Entertainment (publ) (”Bolaget”) beslöt den 17 november 2011 att genomföra en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Bolagets styrelse har upprättat
ett prospekt avseende Nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Som tidigare informerats har teckningsförbindelser erhållits motsvarande 42 procent av emissionsbeloppet.
Emissionen uppgår vid fullteckning till ca 17.8 MSEK före emissionskostnader.
Prospektet och anmälningssedlar kan laddas ned från www.paradox-entertainment.com under Investor
Relations och från www.aktieinvest.se. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas kostnadsfritt
från Bolaget, se kontaktuppgifter nedan. Teckningsperioden pågår mellan den 29 november och 13
december 2011.
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 AB
(publ).
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.
Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment utvecklar och licensierar sitt rättighetsbibliotek genom att generera intäkter från
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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 Premier (PDXE,
SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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