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Refinansiering av kortfristiga krediter genomförd
Paradox Entertainment har omförhandlat sin resterande kortfristiga upplåning.
Styrelsen har i samband med detta beslutat att ge ut högst 627 560
teckningsoptioner som ersätter de lånerelaterade optioner vilka förfaller idag.
Paradox Entertainment har omförhandlat och förlängt de lån om sammanlagt
250 000 USD som förfaller under hösten. Även den betalningsrevers avseende
slutbetalning av Robert E Howard-rättigheterna om 550 000 USD som förfaller
under hösten har förlängts. Lånen är fortsatt kortfristiga och lånevillkoren
innebär möjlighet för Bolaget att återbetala lånen eller lösa reversen vid
tidpunkt som Bolaget bestämmer närhelst under respektive låns löptid.
Som en del av ersättningen gav Bolaget under 2007 till långivarna ut 227 560
teckningsoptioner med teckningskurs 8,60 SEK per aktie och till innehavarna av
betalningsreversen 400 000 teckningsoptioner med teckningskurs 4,49 SEK per
aktie. Båda optionsserierna har förfallodag idag, den 31 augusti 2009, och
förfaller outnyttjade. Långivarna har som en del av villkoren för förlängning
av lånen fortsatt önskat inneha teckningsoptioner som en del av sin ersättning.
Mot bakgrund av detta har Bolagets styrelse den 30 augusti 2009 beslutat att, i
enlighet med årsstämmans bemyndigande, tidigast den 1 september 2009, ge ut
227 560 respektive 400 000 nya teckningsoptioner med förfallodag den 31 augusti
2010 och teckningskurs 4,49 SEK per aktie. Värdet per teckningsoption har av
Bolaget beräknats, med utgångspunkt från volymvägd genomsnittskurs 10 börsdagar
före beslutsdagen, enligt Black & Scholes modell, till cirka 0,25 kronor vid
antagande om 40% volatilitet, och uppgår sammanlagt till cirka 160 KSEK. Dessa
totalt 627 560 teckningsoptioner ger vid fullt tecknande av aktier en maximal
utspädning om cirka 1,4%. Detta är lika stor utspädning som för de optioner som
löper ut idag.
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Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken. Verksamheten drivs till stor del genom helägda
Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras
bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel,
internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland annat
Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan the Barbarian,
Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Bolaget exploaterar Age of Conan som ett
separat varumärke. I portföljen finns även Mutant Chronicles, Chronopia och
KULT. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och
karaktärer. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North
Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified
Adviser.
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