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Stockholm den 18 juli 2013

Beagle Investments S.A. lämnar ett kontant budpliktsbud om 0,19
kronor per aktie i Paradox Entertainment AB (publ)
Beagle Investments S.A. (”Beagle” eller ”Budgivaren”) har förvärvat 24 750 000 aktier i Paradox Entertainment AB
(”Paradox”) i samband med nyemissionen som genomfördes under våren 2013. Efter genomförandet av de 24
750 000 aktierna uppgår Beagles innehav i Paradox till 49 500 000 aktier motsvarande cirka 37,7 % av kapitalet
och rösterna i Paradox.
Till följd därav lämnar Budgivaren ett kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i
Paradox att överlåta samtliga sina aktier i Paradox till Budgivaren för 0,19 kronor per aktie (”Erbjudandet”).
Aktierna i Paradox är noterade på NASDAQ OMX First North (”First North”).
Erbjudandet i sammandrag


Budgivaren äger 49 500 000 aktier i Paradox motsvarande 37,7 % av kapitalet och rösterna. Budgivaren
innehar inga andra finansiella instrument som ger Budgivaren en finansiell exponering motsvarande ett
aktieinnehav i Paradox.



Budgivaren erbjuder 0,19 kronor kontant per aktie



Erbjudandet motsvarar en rabatt om cirka 18% jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för Paradox aktier under de närmsta tio handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och en
rabatt om cirka 10% jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de närmaste trettio
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudande



Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 29 juli till och med den 27 augusti
2013. Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 3 september 2013



Erbjudandet finansieras med likvida medel som Budgivaren har tillgängliga

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Paradox har nyligen genomfört en företrädesemission. Emissionen tecknades endast till ca 68,2%. Budgivaren
utnyttjade sin företrädesrätt till teckning fullt ut och förvärvade 24 750 000 aktier (ca 46,4% av hela
emissionslikviden kom från huvudägaren), därigenom kom Budgivarens innehav av aktier och röster i Paradox att
öka från ca 31,7 % till ca 37,7 %. I anslutning till att Budgivarens aktieinnehav genom en företrädesemission
under 2011 ökade från ca 28 % till ca 31,7 % erhöll Budgivaren genom Aktiemarknadsnämndens beslut 2012:1
dispens från den då uppkomna budplikten. Den dispens som meddelades omfattade inte ytterligare förvärv där
Budgivarens andel i Paradox samtidigt ökade. I och med förvärvet i den senaste nyemissionen inträder en
skyldighet för Budgivaren att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Paradox enligt
”Regler rörande uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa
handelsplattformar” som utfärdats den 27 mars 2012 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”).
Dessa regler motsvarar i allt väsentligt reglerna i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och
tillämpning av dessa regler.

Budgivaren tecknade i nyemissionen aktier för 0,15 kronor per aktie. Denna kurs är lägre än den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Paradox-aktien under de senaste 20 handelsdagarna som föregick
offentliggörandet den 20 juni 2013 av Beagles utökade aktieinnehav, vilken kurs uppgår till 0,19 kronor. Av denna
anledning erbjuder Beagle aktieägarna i Paradox 0,19 kronor per aktie.
Paradox har under våren genomgått en kraftig omställning och bantning av verksamheten och arbetar för
närvarande med att försöka stoppa det negativa kassaflödet.
Beagle sätter stort värde på Paradox ledning och anställda, vilka är betydelsefulla för en framgångsrisk utveckling
av verksamheten. Budgivaren har inga planer på att väsentligt förändra den idag gällande strategin för Paradox.
Som ett led i att minska de fasta kostnaderna i Paradox utreder styrelsen i bolaget för närvarande ett listbyte för
Paradox aktie. Detta är en strategi som Beagle förordar framförallt mot bakgrund av den låga deltagandegraden i
den senaste emissionen.

Erbjudandet
Budgivaren har till följd av sin budplikt beslutat att offentliggöra ett kontanterbjudande till aktieägarna i Paradox att
överlåta samtliga sina aktier i Paradox till Budgivaren. Aktierna i Paradox är listade på First North.
Budgivaren erbjuder 0,19 kronor per aktie i Paradox. Budgivaren har inte erhållit några bindande eller villkorade
utfästelser om accept av Erbjudandet från aktieägare i Paradox. Ej heller har någon aktieägare i Paradox, såvitt
Beagle känner till, gjort allmänt positiva uttalanden om Erbjudandet. Några bonusarrangemang eller liknande har
inte erbjudits någon inför offentliggörandet av Erbjudandet.
Jämfört med den senaste betalkursen för Paradox aktie den 17 juli, vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet om 0,22 kronor per aktie, motsvarar Erbjudandet en rabatt om 14%. Jämfört
med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Paradox aktie under de närmaste tio handelsdagarna före
offentliggörande av Erbjudandet om 0,23 kronor per aktie, motsvarar Erbjudandet en rabatt om 18%. Jämfört med
den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Paradox aktie under de närmaste trettio handelsdagarna före
offentliggörande av Erbjudandet om 0,21 kronor per aktie, motsvarar Erbjudandet en rabatt om 10%.
Erbjudandet innebär att samtliga aktier i Paradox värderas till cirka 25 miljoner kronor. Budvärdet exklusive
Budgivarens aktieinnehav uppgår till cirka 15,6 miljoner kronor.
Courtage utgår inte i Erbjudandet.
Styrelseordförandens medverkan i budet
Mikael Wirén är styrelseordförande i Paradox. Han är tillika ägare till och kontrollerar Beagle som är Budgivare.
Mot denna bakgrund tillämpar Budgivaren avsnitt IV i Takeover-reglerna för Erbjudandet. Detta innebär att
styrelsen i Paradox är skyldigt att inhämta och senast två veckor före acceptperiodens utgång (se ovan)
offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Paradox från oberoende expertis.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet genomförs i enlighet med bestämmelserna om budplikt. Erbjudandet är inte föremål för något
fullföljandevillkor och kommer således att fullföljas oavsett anslutningsgrad.
Beskrivning av Budgivaren
Beagle, som instiftades 1996, är ett av Mikael Wirén helägt bolag registrerat i Luxembourg med adress: 4 rue
Dicks, LU-1417 Luxembourg. Beagle har varit största ägare i Paradox sedan 1999. Förutom Beagles innehav i
Paradox är Beagle dessutom en av två huvudägare i Hoist Gruppen (innehållande bl.a. de svenska bolagen Hoist
International AB (publ) och Hoist Kredit AB (ett svenskt kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens
tillsyn)).

Finansiering av Erbjudandet
Beagle är inte beroende av extern finansiering för fullföljandet av Erbjudandet. Beagle finansierar Erbjudandet
med likvida medel.
Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2013:32 beviljat Beagle dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till
aktieägare med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Schweiz, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika och Nya
Zeeland.
Erbjudandehandling och preliminär tidplan
En Erbjudandehandling beräknas att offentliggöras omkring den 26 juli 2013. Acceptperioden beräknas löpa från
och med den 29 juli 2013 till och med den 27 augusti 2013. Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas
omkring den 3 september 2013.
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. En eventuell förlängning av acceptperioden
kommer inte innebära att redovisning av likvid till de aktieägare i Paradox som redan har accepterat Erbjudandet
senareläggs.
Tvångsinlösen och avnotering
Om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala
antalet aktier i Paradox kan Budgivaren komma påkalla tvångsinlösen av det resterande antalet aktier i Paradox i
enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen. Om så sker avser Budgivaren att verka för att Paradox aktien
avnoteras från First North (se även under rubriken Bakgrund och motiv till erbjudandet).
Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och
Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande Erbjudandet
skall avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.
Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares
räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan
ske i enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner eller där lämnande eller godkännande av accept av
Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av
svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta
Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland.
Ovan nämnda restriktioner för aktieägare bosatta i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada,
Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland gäller för Erbjudandet i enlighet med av Aktiemarknadsnämnden beviljad
dispens enligt uttalande 2013:32.

Stockholm den 18 juli 2013, 8:45 (CET)

Beagle Investments S.A.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Wirén, 0708 555 175

