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Paradox byter Certified Advisor
Stockholm, 2013-08-30 14:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Paradox har beslutat att byta certified
advisor från Erik Penser Bankaktiebolag till Günther & Wikberg Fondkommission (en del av G&W
Kapitalförvaltning AB). Förändringen träder i kraft i och med börsens öppning på måndag den 2:a
september, 2013.
G&W Fondkommission har följt Paradox under senaste året och var bl a ansvarigt för den Fairness
Opinion som den oberoende styrelsen beställde i samband det Budpliktsbud som huvudägaren,
Beagle Investments SA, nyligen fullföljde.
Nedan följer en kort beskrivning av G&W Fondkommission:
G&W Fondkommission är en del av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB - ett auktoriserat
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget erbjuder kvali?cerade tjänster inom
Corporate Finance och Kapitalförvaltning (marknadsförs under namnet G&W Fondkommission).
G&W är en helt fristående aktör med en organisation som i dagsläget utgörs av 9 medarbetare, varav
fyra inom Corporate Finance. Verksamheten inom G & W Fondkommission Corporate Finance är
specialiserad på att tillhandahålla rådgivningstjänster till mindre och medelstora, företrädesvis
noterade bolag, vad gäller kapitalanskaffningar, garanterade emissioner, företrädesemissioner,
börsnoteringar, syndikering av bryggfinansieringar, förvärv och fusioner samt Investor Relations och
kommunikation. Bolaget är Certified Adviser på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Under de
senaste åren har G&W genomfört ett ?ertal transaktioner, som tex notering av Immunicum och
Trygga Hem på Nasdaq OMX First North, samt ett större antal garanterade företrädesemissioner.
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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. Därutöver producerar, samproducerar och finansierar
bolaget filmer för en global marknad. Verksamheten drivs genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox
Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier (PDXE, SE0000598054) med Günther & Wikberg Fondkommission som
Certified Adviser

