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VIKTIG INFORMATION 
Detta informationsmemorandum (”Informations-

memorandum”) har inte upprättats i enlighet med 

bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med 

finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets 

direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och EU-

kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet 

har heller inte godkänts och registrerats hos 

Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 

25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. 

Anledningen till att prospekt enligt ovan angivna regler ej 

har upprättats är att emissionsbeloppet understiger 2,5 

miljoner euro. 

Med ”Paradox” eller ”Bolaget” avses i detta 

Informationsmemorandum Paradox Entertainment AB (publ) 

(organisationsnummer 556536-8684) inklusive, i 

förekommande fall, dotterbolag. Med ”Nyemissionen” avses 

den nyemission av aktier som beskrivs i detta 

Informationsmemorandum. Med ”Euroclear” avses 

Euroclear Sweden AB. Hänvisning till ”SEK” avser svenska 

kronor, hänvisning till ”USD” avser amerikanska dollar. 

”Mdr” avser miljarder, ”M” miljoner och ”T” tusen såvitt 

avser valuta. 

Information till investerare 

Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra 

investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, 

Sydafrika eller Australien, eller i något annat land där 

deltagande i Nyemissionen skulle förutsätta ytterligare 

Informationsmemorandum/dokumentation, registrerings- 

eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot 

regler i sådant land. Informationsmemorandumet får inte 

distribueras i eller till land där distributionen eller 

Nyemissionen enligt Informationsmemorandumet 

förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än 

sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga 

bestämmelser i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade 

aktier (”BTA”), teckningsrätter eller andra värdepapper 

utgivna av Paradox har registrerats eller kommer att 

registreras enligt United States Securities Act 1933, eller 

enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller 

någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, 

betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra 

värdepapper utgivna av Paradox överlåtas eller erbjudas till 

försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana 

undantagsfall som inte kräver registrering.  

När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita 

sig på sin egen bedömning av Paradox och Nyemissionen, 

inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och 

investerare får inte förlita sig på annan information än den 

som intagits i detta Informationsmemorandum samt 

eventuella tillägg till detta Informationsmemorandum. Ingen 

person har fått tillstånd att lämna någon annan information 

eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta 

Informationsmemorandum, och om så ändå sker ska sådan 

information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts 

av Paradox. Distributionen av detta 

Informationsmemorandum innebär inte att uppgifterna häri 

är aktuella och uppdaterade vid någon annan tidpunkt än 

per datumet för Informationsmemorandumet eller att 

Bolagets verksamhet har varit oförändrad sedan detta 

datum. För det fall det sker väsentliga förändringar av 

informationen i Informationsmemorandum under perioden 

från dagen för offentliggörandet av 

Informationsmemorandumet till första handelsdagen av de 

aktier som emitteras i Nyemissionen kan sådana 

förändringar komma att offentliggöras. 

Styrelsen i Paradox är ansvarig för 

Informationsmemorandumet. Information om styrelsen 

återfinns på Bolagets hemsida och i Bolagets årsredovisning 

för helåret 2012. För Informationsmemorandumet gäller 

svensk rätt. Tvist rörande innehållet i 

Informationsmemorandumet eller därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt 

svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.  

Informationsmemorandumet har sammanställts av Paradox 

baserat på egen information.  

Handel med Paradox sker på First North som är en alternativ 

marknadsplats dvs. inte en reglerad marknad, en term som 

används i EU-direktivet gällande värdepappersbolag och 

börser, kallat MiFID. First North innefattas av ett mindre 

komplext regelverk inom ramen för en Multilateral Trading 

Facility (MTF). Emittenter på First North måste följa First 

Norths regelverk men de legala kraven för notering på en 

börs gäller inte. Bolag som handlas på First North är 

följaktligen inte aktiemarknadsbolag och därmed gäller till 

exempel inte lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för 

vissa innehav av finansiella instrument, lag om offentliga 

uppköpserbjudande på aktiemarknaden, IFRS samt 

Näringslivets börskommittés regler (NBK). Risken att 

investera i bolag på First North kan därmed vara högre än i 

bolag på en reglerad marknad. Alla bolag som handlas på 

First North har en Certified Adviser som kontrollerar att 

reglerna efterlevs.  
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Villkor i sammandrag  

Företrädesrätt 
De som på avstämningsdagen den 30e maj 2013 är 

registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att 

teckna nya aktier i Nyemissionen. En (1) befintlig aktie i 

Paradox berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teck-

ningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Paradox. 

Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier 

utan företrädesrätt. 

Teckningskurs 
0,15 kronor per aktie 

Avstämningsdag för rätt till 

deltagande i Nyemissionen 
30e maj 2013 

Teckningsperiod 
31a maj – 14e juni 2013  

Teckning och betalning 
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under tecknings-

perioden genom kontant betalning. För att inte förlora 

värdet av erhållna teckningsrätter, måste aktieägaren 

antingen utnyttja teckningsrätterna genom att teckna nya 

aktier senast den 14e juni 2013, eller sälja erhållna 

teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 11e juni 

2013. 

Information om aktien 
Kortnamn:  PDXE 

ISIN-kod aktie:  SE0000598054 

Aktien dominerad i: Svenska kronor (SEK) 

 

Kalendarium 
Delårsrapport januari – juni   23e augusti 2013 

Delårsrapport januari – september  22a november 2013 

Handlingar som hålls tillgängliga 

för inspektion 
Detta Informationsmemorandum och samtliga handlingar 

enligt nedan kommer finns tillgängliga i elektronisk form på 

Bolagets hemsida 

 Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 

2010, 2011 och 2012. Årsredovisningarna har reviderats 

av Bolagets revisor 

 Bolagets delårsrapport från den 23e maj 2013 avseende 

första kvartalet 2013. Delårsrapporten har översiktligt 

granskats av Bolagets revisor 

Innehållsförteckning 

 

Viktig information ........................................................ 2 

Riskfaktorer .................................................................. 4 

Inbjudan till teckning av aktier ..................................... 6 
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RISKFAKTORER 
 

Paradox verksamhet påverkas av ett antal riskfaktorer vars effekter på Bolagets 

resultat och finansiella ställning kan påverkas av Bolaget i varierande grad. Vid 

bedömning av Paradox framtida utveckling är det av stor vikt att vid sidan av 

möjligheter till resultattillväxt även beakta riskfaktorer som bedöms ha störst 

betydelse för Bolagets framtida utveckling. Samtliga faktorer kan av naturliga skäl 

inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i 

Informationsmemorandumet samt en allmän omvärldsbedömning 

 

Konkurrens 
Vid licensutveckling är Paradox delaktig genom två former 

(1) där Paradox innehar egna licenser där risker uppstår i 

form av varumärkesskydd, public domain m.m. vidare 

beskrivet under rubrikerna ”Rättstvister i USA” och 

”Immateriella rättigheter” och där Bolaget löper risk att 

blivande licenstagare väljer andra licenser framför Paradox 

samt (2) när Paradox agerar som agent för tredjepart löper 

Paradox risk att inte få kontrakten förlängda eller att en 

licenstagare väljer en licens framför Paradox licenser. 

Inom filmproduktion där Paradox verkar genom framförallt 

samproduktion möts konkurrensen från stora filmbolag som 

till exempel 20th Century Fox och Sony Pictures. Flera av 

dessa konkurrenter är en del av integrerade 

underhållningsbolag som både innehar licenser, finansiering, 

produktion och distribution med större och/eller bredare 

resurser. Då Paradox inte innehar samma finansiella och 

marknadsmässiga styrka har Bolaget valt vägen att vara med 

som en samproducent. 

Immateriella rättigheter 
Bolaget försvarar kontinuerligt sina immateriella rättigheter 

för såväl egenägda som inlicenserade rättigheter, förutom 

tredjeparts licenser. Bolaget ser en risk i beroende av ett 

fåtal attraktiva och redan inarbetade rättigheter, framförallt 

Conan-rättigheten. Bolaget arbetar aktivt med 

varumärkesskydd för sina licenser som tidigare beskrivits. 

Även om det är en löpande risk i Bolagets verksamhet utför 

Bolaget de åtgärder som behövs för att minska riskerna. 

Ändrade beteenden hos 

slutkonsumenten 
Paradox kringprodukter som tv-spel, leksaker med mera är 

föremål för ändrade preferenser hos slutkonsumenten 

särskilt då produkterna marknadsförs aggressivt under en 

begränsad tid efter en films lansering, exempelvis Conan. 

Vad gäller sådana produkter är Paradox också beroende av 

hur licenstagaren väljer att kommersialisera produkten, 

exempelvis Funcoms byte av affärsmodell som direkt tar 

sikte på slutkonsumenternas köpbeteenden. Det finns ingen 

garanti för att nya produkter når samma framgång som 

tidigare produktioner och att producerade filmer får den 

genomslagskraft som Bolaget förväntat sig. Det finns även 

en risk för förändrat beteende hos slutkunden som 

exempelvis i USA där yngre män under det senaste tiden i 

högre utsträckning ser MMA/UFC fighting som alternativ till 

actionfilmer. 

Förseningar eller inställda 

produktioner, särskilt filmprojekt 
Då Paradox oftast är en mindre part vid produktion av film 

och data/tv-spel och ibland bara säljer sin licens är Bolaget 

inte i kontroll över huruvida projektet löper enligt tidsplan. 

Licenskunder kan komma på obestånd eller sakna/förlora 

andra nyckelresurser för ett projekts genomförande och inte 

kunna fullfölja sina projekt vilket har en direkt inverkan på 

Paradox intjäningsförmåga. Förseningar, inställda filmer eller 

att filmen inte når framgång av publiken kan leda till en 

negativ effekt på Bolagets resultat.  

Nyckelpersoner 
Bolaget är för sin fortsatta framgång beroende av såväl 

ledande befattningshavare som personal då Bolagets 

förmåga att marknadsföra och sälja sina produkter till stor 

del är baserad på Bolagets kontakter och leveransförmåga. 

Ledande befattningshavare har erhållit incitament i form av 

optionsrätter kopplade till anställningen. Som tidigare 

offentliggjorts har styrelseledamoten Carl Molinder nyligen 

utsetts till VD för moderbolaget. Bolaget har formellt sagt 

upp Fredrik Malmberg och påbörjat förhandlingar om nytt 

avtal avseende VD-posten i det amerikanska dotterbolaget 

Paradox Entertainment Inc. Därtill har två positioner i 

företagsledningen för Paradox Entertainment Inc eliminerats 

genom uppsägning. Även om Bolaget idag inte ser någon risk 

att ytterligare nyckelpersoner utöver de uppsagda kommer 

att lämna Bolaget oönskat och därmed påverka dess 

verksamhet finns det inga garantier att sådan risk inte 

uppstår i framtiden. 
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Piratkopiering 
Paradox kan förlora potentiell försäljning på grund av 

piratkopiering av filmer och även icke filmrelaterade 

produkter. Med tekniska framsteg som exempelvis illegal 

streaming av filmer har piratkopieringen av filmer och 

relaterade produkter ökat, vilket kan leda till lägre intäkter 

för Paradox. 

Rättstvister i USA 
Då Paradox huvudmarknad är USA finns det en risk att 

rättstvister tar en proportion utöver det normala, med 

svenska mått mätt. Ett sådant exempel skulle kunna bli den 

grundlösa stämningen från Stan Lee Media som tidigare 

beskrivits. 

Vissa av Paradox rättigheter bedöms vara i form av public 

domain vilket kräver större legala skyddsåtgärder och/eller 

att äganderätten till vissa rättigheter är svåra att legalt 

bekräfta.  

Valutarisk 
Med valutarisk avses risken att Bolagets kommersiella flöden 

(transaktionsrisk) samt monetära tillgångar och skulder 

(omräkningsrisk) påverkas vid valutakursförändringar. 

Transaktionsrisken i Bolaget är begränsad då intäkterna 

nästan uteslutande matchas av kostnader i samma valuta 

som en effekt av att den huvudsakliga verksamheten bedrivs 

i den amerikanska dotterbolagskoncernen. Koncernens 

upplåning har skett i USD och SEK. Då huvuddelen av 

tillgångarna är värderade i USD och ligger i det amerikanska 

dotterbolaget Paradox Entertainment Inc. fluktuerar värdet 

med USD/SEK utveckling. 

Immateriella tillgångar 
En stor del av tillgångsmassan i Bolaget består av licenser 

och varumärken som förvärvats i samband med Robert E 

Howard biblioteket. Det finns generellt en nedskrivningsrisk 

med sådana tillgångar om de inte avkastar som förväntat 

och omvärderas.  

Ränterisk 
Bolaget har lån till fast och rörlig ränta. Ränterisken på lån 

till rörlig ränta är att ränteläget förändras under lånets 

löptid. Ränterisk föreligger även på skulder med fast ränta 

om ränteläget förändrats då lånen förfaller och dessa 

eventuellt skall förlängas med nya villkor.  

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att Bolaget inte kan finansiera 

lånebetalningar och andra likviditetsflöden i den takt de 

förfaller antingen med egna medel eller med ny finansiering.  

Bolagets verksamhet är beroende av stokastiska intäkter 

exempelvis stora licensförskott på exempelvis en film såsom 

vid Conan-filmen vilket kan betyda att likviditeten påverkas 

signifikant och på ett emellanåt svårplanerat sätt. 

 

Risker relaterade till aktien 

Bolagets aktiekurs 

I likhet med investeringar i aktier i allmänhet är en 

investering i aktier i Paradox förenat med risk. Det finns inte 

några garantier för att Paradox aktiekurs kommer att 

utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma 

att fluktuera kraftigt. Detta innebär att det föreligger en risk 

att en investerare drabbas av kapitalförlust vid avyttring av 

aktien. Denna risk föreligger även om Bolagets verksamhet 

utvecklas i positiv riktning. Vid en eventuell konkurs kan 

investerare förlora hela det investerade beloppet. 

Likviditeten i aktien 

Likviditeten i Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan 

förstärka fluktuationerna i kursen. Begränsad likviditet i 

aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja 

sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Paradox 

kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid varje 

tidpunkt. 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV 

AKTIER 
Den 23e maj 2013 beslutade Paradox årsstämma att öka Bolagets aktiekapital med 

högst 7 811 036,50 SEK genom en nyemission av högst 78 110 365 aktier.  
 

Inbjudan 
Härmed inbjuds aktieägarna i Paradox att med företrädesrätt teckna nya aktier i Paradox i enlighet med villkoren i detta 

Informationsmemorandum.  

En befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 0,15 kronor per aktie under tiden 31a maj – 14e juni 

2013. 

Teckning av aktier i Nyemissionen kan även ske utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning inte är säkerställd. För mer 

information se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Teckning utan stöd av teckningsrätter”.  

Nyemissionen tillför Paradox vid fullt deltagande sammanlagt cirka 11,7 Mkr före avdrag för emissionskostnader
1
. 

 

 

Stockholm den 23e maj 2013 

Paradox Entertainment AB (publ.) 

  

                                                                        
1 Emissionskostnaderna beräknas till ca 650 TSEK 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Efter det svala mottagandet av filmen ”Conan the Barbarian” i augusti 2011 genomförde Bolaget en kraftig omställning av 
verksamheten. Genom en nyemission i slutet på 2011 gavs Bolaget chansen att i bantat skick försöka genomföra en affärsplan i 
syfte att få igång en intäktsbringande verksamhet vid sidan av de nedåtgående och uteblivna licensintäkterna efter releasen av 
Conanfilmen.  
 
Bolaget har därför det senaste åren deltagit såsom samproducent i ett flertal filmproduktioner och vi har nu så som jag ser det en 
betydligt större möjlighet att vara med i utvecklingsarbetet kring våra rättigheter när det gäller till exempel filmproduktion. Vi får 
därmed också förbättrade möjligheter att långsiktigt påverka vår egen värdeutveckling. Man kan dock nu i efterhand konstatera att 
ett flertal av de milstolpar som sattes upp för 2012 i form av produktioner, samproduktioner och finansieringslösningar aldrig blev 
av. I de flesta fall inte beroende på att Bolaget saknat förmåga att genomföra dem utan snarare på en rad omvärldsfaktorer.  
 
Paradox befinner sig nu i en period då det gäller att övervintra och se över samtliga kostnader för att i framtiden kunna dra full 
nytta av de varumärken som Bolaget innehar. Bolaget har redan börjat vidta kraftiga åtgärder för att se över kostnaderna. Allt i 
syfte att uppnå ett positivt kassaflöde och därigenom överleva i väntan på en större film eller TV produktion av något av Bolagets 
egna varumärken, t.ex. Conan. Bolaget måste övergå till en affärsmodell där man har en bas i att förvalta sina egna varumärken på 
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och därefter opportunt drar nytta av de möjligheter som finns i marknaden att delta i olika 
filmprojekt. Så till vida har vi bantat ner vår licensavdelning till endast en anställd. Bolaget kommer därmed att upphöra med den 
tredjeparts representation som vi byggt upp under de senaste åren. Trots mycket arbete har denna verksamhet endast bidragit 
med marginella intäkter. Visst legalt arbete som vi idag klarat internt kommer att läggas ut externt.  
 
Problemet med de flesta mindre filmproduktioner i Hollywood är att även om de flesta ingredienser i form av manuskript, 
finansiering, etc är på plats är det mycket svårt att veta om och framförallt när en produktion kan starta. De flesta mindre 
filmproduktionsbolag i Hollywood har därför små fasta kostnader och tar inte på sig några kostnader i form av t.ex. anställda förrän 
man är säker på att en produktion skall ske. Bolaget kommer att övergå till en mer rörlig kostnadsmodell vad det gäller vår egen 
produktion. Förutom detta pågår det dessutom diskussioner om att externt delfinansiera vidareutvecklingen av de produktioner 
Bolaget för närvarande är engagerat i. Detta innebär att Bolaget måste ge ifrån sig en del av uppsidan i projekten mot en större 
sannolikhet att produktionen blir av. 
 
I den nu aviserade kraftiga omställningen och bantningen av verksamheten har Bolaget slutligen beslutat sig för att lägga om 
ekonomirutinerna i Bolaget genom att istället för att ha en heltidsanställd ekonomiansvarig hyra in denna funktion på deltid. 
Bolagets styrelse utreder dessutom för närvarande ett listbyte för aktien, allt i syfte att minska de fasta kostnaderna. 
 
När det gäller Bolagets största tillgång, rättigheterna till varumärket Conan, pågår det fortfarande förhandlingar med Universal 
Studios om ett nytt optionsavtal för en ny serie av storfilmer. Ett principavtal annonserades av Universal redan i oktober 2012 men 
förhandlingarna om ett slutligt avtal har dragit ut på tiden och i skrivande stund finns inget slutligt avtal.  
 
En bidragande orsak till att förhandlingarna med Universal inte är klara och har försvårats är den stämning som Stan Lee Media Inc 
(”SLMI”) lämnat in gentemot Paradox i augusti 2011. SLMI hävdade i stämningen bland annat att de och inte Paradox skulle vara 
den rättmätige ägaren av Conanrättigheterna (se vidare under avsnittet Viktiga händelser, Stan Lee Media-stämningen, i 
årsredovisningen 2012). Denna typ av stämningar är tyvärr vanliga i USA och orsakar stora kostnader för de bolag, inklusive Paradox 
i det här fallet, som måste försvara sig mot oseriösa och ogrundade anklagelser. I februari 2012 bestämde sig en federal domstol i 
Los Angeles att avisa stämningen och att inte ta upp den till vidare prövning. SLMI har sedermera överklagat domstolens beslut att 
avvisa stämningen.  
 
Det ligger i Bolagets strategi att aggressivt försvara våra IP-rättigheter och Bolaget har under åren framgångsrikt lyckats försvara sig 
mot ett antal stämningar och varumärkesintrång. Tyvärr har Bolaget haft och har stora kostnader som associeras till detta försvar. 
 
Bolaget har i skrivande stund ett flertal andra aktiva licenser kring sina egna varumärken utöver Conan, bland dessa kan nämnas; 
Solomon Kane, Mutant Chronicles och Dark Agnes. Arbetet med att vidareutveckla dessa fortsätter som planerat men även här är 
Bolaget beroende av sina samproducenter och kan därmed inte ensamt styra över i vilken takt utvecklingen sker. 
 
Ett kraftigt bantat Bolag med ett positivt kassaflöde samt att någon utav de tidigare nämnda produktionerna tar fart skulle kunna 
ge Bolaget den skjuts det behöver för att kunna realisera något av de värden som finns i den stora varumärkesportföljen. 
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Paradox har sedan sin förra nyemission under slutet av 2011 haft en negativ resultatutveckling, detta trots reducerade kostnader 
genom det utförda besparingsprogrammet. Förväntade större engångsintäkter har uteblivit eller fördröjts vilket har lett till att 
Paradox hamnat i ett likviditetsbehov om cirka 3 Mkr.  

Givet att utvecklingen de kommande två kvartalen, och förmodligen för helåret 2013, kan komma att bli negativ då några mer 
betydande engångsintäkter i dagsläget inte kan påräknas med säkerhet. Bolaget kommer att behöva reglera såväl kortfristiga som 
medelfristiga betalningsåtaganden som förfaller under året samt kommer att ha behov av ett visst ekonomiskt rådrum för att 
hantera den aktuella finansiella och strategiska situationen. Med detta som bakgrund har årsstämman den 23e maj 2013 beslutat 
om att genomföra denna Nyemission om maximalt 11,7 Mkr (före avdrag av emissionskostnader). I samband med Nyemissionen 
har flertalet av Bolagets huvudaktieägare valt att garantera sin andel – totalt cirka 50%, vilket innebär att Paradox garanterat 
kommer få in cirka 6 Mkr (före avdrag av emissionskostnader). 

Kapitalet som Paradox får in vid Nyemissionen skall nyttjas till att: 
1) Fullfölja sina åtaganden gentemot långivare för åtminstone den kommande tolvmånadersperioden 
2) Reglera kortfristiga och medelfristiga betalningsåtaganden och därmed normalisera rörelsekapitalet 
3) Täcka eventuella negativa resultat för de kommande kvartalen 

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. 

 

Styrelsen för Paradox är ansvarig för den information som lämnas i detta Informationsmemorandum och försäkrar härmed att alla 

rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, 

överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka 

Informationsmemorandumets innebörd. 

Stockholm den 23e maj 2013 

Paradox Entertainment AB 

Styrelsen 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 30e maj 2013 är ägare 

av aktier i Paradox äger företrädesrätt att teckna aktier i 

Paradox utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.  

Teckningsrätter (TR) 
Aktieägare i Paradox erhåller för varje befintlig aktie en (1) 

teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en 

(1) ny aktie. 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i 

emissionen är den 30e maj 2013.  Sista dag för handel i 

Paradox aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 

27e maj 2013. Första dag för handel i Paradox aktie utan rätt 

till deltagande i emissionen är den 28e maj 2013. 

Teckningsperiod 
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med 

den 31a maj 2013 till och med den 14e juni 2013. Styrelsen 

har rätt att förlänga teckningsperioden. Vid en eventuell 

förlängning av teckningstiden skall detta meddelas senast 

den 14e juni 2013. Efter teckningsperiodens utgång blir 

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt 

värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade 

teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort 

från aktieägarnas VP-konton. 

Handel med teckningsrätter (TR) 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North 

under perioden från och med den 31a maj 2013 till och med 

den 11e juni 2013. Värdepappersinstitut med erforderliga 

tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av 

teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja 

teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller 

fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för 

teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 11e 

juni 2013 eller användas för teckning av aktier senast den 

14e juni 2013 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. 

Emissionsredovisning och 

anmälningssedlar 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 

nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear 

för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 

emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2. Av 

den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 

erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i 

anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över 

panthavare med flera, erhåller inte någon 

emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som 

redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares 

VP-konto utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare vars innehav av aktier i Paradox är 

förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 

särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning av 

företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från 

respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom 

samtidig kontant betalning senast den 14e juni 2013. 

Teckning genom betalning skall göras antingen med den, 

med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 

inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas 

till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande 

alternativ: 

1) Inbetalningsavi 

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 

teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den 

förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för 

teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 

1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 

2) Särskild anmälningssedel 1 

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 

annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 

förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 

skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag 

för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 

särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne 

tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 

skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av 

inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK 

AB (”Aktieinvest”) på nedanstående telefonnummer. Ifylld 

anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller 

lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest 

tillhanda senast klockan 17.00 den 14e juni 2013. Det är 

endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I 

det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 

den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 

kommer således att lämnas utan avseende. Observera att 

teckning är bindande. 

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 STOCKHOLM 
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Telefon:08-5065 1795 
Fax: 08-5065 1701 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 

Teckning utan företrädesrätt 
För det fall Nyemissionen inte blir fulltecknad genom 

teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att 

ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan 

stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod 

som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning 

skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig 

på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. 

Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 

14e juni 2013. Observera att anmälan är bindande. I det fall 

fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 

erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 

således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är 

bindande.  

Tilldelning vid teckning utan 

företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 

företrädesrätt lämnas genom översändande av 

tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall 

erläggas senast den dag som framkommer av 

avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som 

inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 

komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 

sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta 

erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av 

dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 

mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder: 

1) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 

stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat 

aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om 

tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 

pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som 

utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta 

inte kan ske, genom lottning 

2) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 

stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för 

teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till 

dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i 

förhållande till det antal aktier som var och en anmält 

för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom 

lottning 

betalning för de nya aktierna genom kvittning av fordran på 

Bolaget enligt fordringsbeviset.  

Aktieägare bosatta i utlandet 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 
Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i 

nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning. 

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga 

jurisdiktioner 
 Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier 
vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är 
bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan 
påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med 
anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare 
som har sina aktier i Paradox direktregistrerade på VP-
konton och har registrerade adresser i till exempel 
Australien, Kanada, Japan, USA, Nya Zeeland och Sydafrika 
inte att erhålla detta Informationsmemorandum. De 
kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina 
respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle 
ha tilldelats dessa aktieägare kommer att säljas varefter 
försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att 
utbetalas till dessa aktieägare. Belopp understigande 500 
kronor kommer inte att utbetalas. 

Betald tecknad aktie (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier 
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna 
är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket. 

Handel i BTA 
Handel i BTA kommer att ske på First North från den 31a maj 
2013 till och med att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. 

Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske senast i början av juli 2013, ombokas BTA till 
aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. 
Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos 
Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare. 

Utdelning 
Varje aktie medför lika rätt till andel i Paradox tillgångar och 
resultat.  De nya aktierna medför rätt till utdelning från och 
med för verksamhetsåret 2013. 

Offentliggörande av utfallet i 

emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats och 
senast omkring den 28e juni 2013, kommer Bolaget att 
offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande 
kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolaget hemsida. 
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SÅ HÄR GÖR DU
 

Villkor För varje aktie i Paradox får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger 
rätt att teckna en (1) ny aktie i Paradox 

Teckningskurs 0,15 kronor per aktie 

Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen 30e maj 

Teckningstid 31a maj – 14e juni 

Handel med teckningsrätter 31a maj – 11e juni 

 

TECKNING AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT  
(DVS. MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER) 

1. Du tilldelas teckningsrätter 
För varje aktie i Paradox som du innehar den 28e maj 2013… … erhåller du en (1) teckningsrätt 

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter 
En (1) teckningsrätt + 0,15 kronor… … ger en (1) ny aktie i Paradox 

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER  

(AV AKTIEÄGARE OCH ÖVRIGA)  

  

Du har VP-konto  

dvs. är direktregistrerad 

Du bor i Sverige 

Du bor utomlands 

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända, 

förtryckta inbetalningsavin från Euroclear  

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP 

konto, fyll i den utsända särskilda anmälningssedeln 1. Betalning 

görs till bankgirot angivet på anmälningssedeln 

Vänd dig till Aktieinvest för information om teckning och betalning 

och om de restriktioner som gäller i vissa länder 

Du har depå,  

dvs. har en förvaltare 

Om du har dina aktier i Paradox i en eller flera depåer hos bank 

eller värdepappersinstitut får du information från din/dina 

förvaltare om antal teckningsrätter som gäller i vissa länder 

Följ de instruktioner du 

får från din/dina 

förvaltare 

Du har VP-konto  

dvs. är direktregistrerad 

och bor i Sverige 

Du har depå, 

dvs. har en förvaltare 

Fyll i särskild anmälningssedel som finns på Aktieinvest hemsida www.aktieinvest.se samt på Paradox 

hemsida www.paradox-entertainment.com . Anmälningssedel skickas till adress angiven på särskild 

anmälningssedel 2 och ska vara Aktieinvest tillhanda senast 14e juni 2013 

Teckning och betalning sker via respektive 

förvaltarealternativt genom särskild anmälningssedel 2 

Följ de instruktioner du får 

från din/dina förvaltare 
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DET HÄR ÄR PARADOX 
Paradox har affärsområden inom utveckling av underhållningslicenser, extern licensrepresentation och 

samproduktioner (inklusive finansieringslösningar vid produktion av film). 

Affärsidé 
Paradox arbetar aktivt med sina licenser och varumärken för 

att öka värdet i Paradox, skapa löpande intäkter och en 

finansiell stabilitet. Paradox har valt fyra vägar för att skapa 

dessa värden och genom att arbeta med produktion, 

samproduktion, finansieringslösningar och licensiering. Alla 

dessa ökar förutsättningarna för ett mer lönsamt Paradox. 

 

Mål 
Paradox ska genom sin verksamhet utveckla de tillgångar 

som finns i licensrättighetsportföljen för att över tiden öka 

dess värde med en underliggande lönsamhet för 

verksamheten. 

 

Strategi 
 

Paradox rättighetsportfölj 
Bolagets stora tillgång är den licensrättighetsportfölj som 

Bolaget innehar bestående av Robert E Howardkaraktärer 

såsom Conan och Solomon Kane samt Mutant Chronicles. 

För att maximera värdet av portföljen och skapa ett Paradox 

som generar löpande intäkter har Bolaget identifierat fyra 

vägar som var och en tillsammans verkar för att skapa 

intäkter och öka värdet av portföljen. 

  

1. Produktioner 
Produktioner från egna varumärken är det 

enklaste sättet för Paradox att nå ökade intäkter 

på sin licensrättighetsportfölj. Paradox har redan 

genomfört flera produktioner som till exempel 

Conan, Solomon Kane och Mutant Chronicles där 

Paradox som regel sålt licensrättigheten till ett 

produktionsbolag. Sådana intäkter är av stokastisk 

karaktär och svåra att förutspå, varför Bolaget valt 

att ha ytterligare tre potentiella utvecklings-

/intjäningsströmmar. 

 

2. Samproduktioner 

Genom att medverka vid produktioner har Paradox 

löpande skaffat sig den kunskap och det nätverk 

som behövs för att över tiden kunna medverka i 

och utveckla de licensrättigheter som Bolaget för 

närvarande innehar. Det är Bolagets målsättning 

att löpande i utvalda samproduktioner inkorporera 

Robert E Howard-karaktärer och därigenom nå 

ökad lönsamhet och ökad kontroll över sina 

licensrättigheter. 

 

3. Finansieringslösningar 
Paradox medverkar vid finansiering av 

filmproduktioner vilket ger Paradox ett utökat 

nätverk, kunskap och möjlighet att kunna sälja in 

sina varumärken och medverka vid produktioner 

där Bolagets karaktärer används. 

Finansieringslösningarna skapar även intäkter för 

Paradox vilket bidrar till den löpande intjäningen. 

 

4. Skapa ytterligare intäkter genom 

licensförsäljning av konsumentprodukter 
Bolaget generar intäkter genom licensiering av 
serietidningar, böcker, statyer, textilier, brädspel, 
rollspel och andra samlarobjekt, produkter som 
kostnadseffektivt kan marknadsföras i samband 
med lanseringar av filmer och dator- och 
videospel. Då Bolaget redan har ett stort 
kontaktnät och en struktur för att arbeta med 
licensrättigheter har Paradox valt att även arbeta 
med extern licensiering för att nå en ökad skala 
och ökade intäkter. Nya rättigheter och en bredare 
portfölj medför också att Bolaget skapar nya 
kontakter för licensiering av sina egna 
varumärken. 

 

  

 
Egna 

varumärken 
Externa 

varumärken 

Produktion Ja Nej 

Samproduktion Ja Ja 

Finansieringslösningar Ja Ja 

Licensiering Ja Ja 
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MARKNADSÖVERSIKT 

Marknaden för licenserade produkter2 
Efter fem år av sjunkade global försäljning av rättighets-

baserade produkter ökade den med 5 % under 2011 efter en 

total nedgång på cirka 28 %. Det finns ännu inga uppgifter 

från försäljning 2012 men under 2011 var försäljningsvärdet 

av rättighetsbaserade produkter globalt cirka 1 100 

miljarder kronor. 

Paradox är verksamt inom sektorn underhållnings-

karaktärer. Denna sektor står för cirka 17 % av det globala 

försäljningsvärdet av rättighetsbaserade produkter och steg 

med drygt 4 % under 2011. 

Den globala försäljningen till slutkonsument av publicerade 

verk relaterade till licenserade litterära rättigheter ökade 

med 9 % under 2011, till cirka 56 miljarder kronor. 

 

Marknadstrender  
Film/tv är i regel den drivande faktorn bakom 

kringförsäljning såsom leksaker, dator/konsolspel, 

serietidningar med mera. De stora produktionsbolagen 

koordinerar sina filmsatsningar med alla produktkategorier 

vilket möjliggör en ökad avkastning på rättigheterna. 

Independentaktörer som exempelvis Paradox försöker som 

regel sälja till exempel filmrättigheterna, 

dator/konsolspelsrättigheterna och leksaksrättigheterna till 

olika parter. Av produktions-bolagen utmärker sig 

framförallt  Disney och Warner Bros som de två stora som 

integrerar hela värdekedjan genom sin kapacitet att själva 

producera och ge ut till exempel dator/konsolspel och 

serietidningar. 

 

                                                                        
2
 Källa: The International Licensing Industry Merchandisers’ 

Association (”LIMA”) 2012 Survey 

Transaktioner involverade 
IPR/Karaktärer 
Marknaden för försäljning av licensrättigheter är stor och 

fragmenterad. Nedan följer en kort översikt av några 

transaktioner inom segmentet i avsikt att exemplifiera 

aktiviteten på marknaden. Dessa är nödvändigtvis inte helt 

jämförbara med Paradox. 

 

Marvel 
Serietidningsförlaget Marvel som äger rättigheterna till ”X-

Men”, ”Captain America”, ”Wolverine”, ”Thor”, ”Iron Man”, 

”Spider-Man”, ”Fantastic Four”, ”Hulk” och ytterligare drygt 

5 000 karaktärer, förvärvades 2009 av Disney till ett pris av 

drygt 4 miljarder USD
3
. Disney får genom köpet kontroll 

över hela värdekedjan, från rättigheten/karaktären till 

produktion och konsumentrelaterade produkter. 

 

Teenage Mutant Ninja Turtles 
Under 2009 förvärvade Nickelodeon de globala 

rättigheterna till ”Teenage Mutant Ninja Turtles” för 60 

MUSD
4
. Nickelodeon officiella motivering till förvärvet är 

bland annat att under 2012 släppa en uppföljare till filmen 

och fokusera på kringförsäljningen av exempelvis leksaker. 

 

Terminator 
Halcyon gick i konkurs 2009 och rättigheterna till 

”Terminator” gick ut till auktion där Pacificor (en amerikansk 

hedgefond) förvärvade licensen till bland annat nya filmer, 

tv-serier och andra kringprodukter. Rättigheterna gällde inte 

tidigare sända produktioner. Pacificor förvärvade licensen 

för 29,5 MUSD samt ytterligare 5 MUSD för varje uppföljare 

till konkursboet Halcyon
5
. 

 

Lucasfilm/Star Wars 

Under 2012 förvärvade Walt Disney Lucasfilm och fick 

därigenom kontroll över rättigheterna till framförallt Star 

Wars. Bolaget förvärvades för motsvarande 27 miljarder 

kronor
6
. Genom förvärvet förväntas Disney ge Star Wars en 

nystart genom lansering av en ny Star Wars-trilogi, nyttja 

Lucasfilms produktportfölj för sina nöjesparker samt lansera 

spel och tecknade filmer under varumärket.   

                                                                        
3
 Källa: Marvel (www.marvel.com) 

4
 Källa: Nickelodeon (www.nickelodeon.com) 

5
 Källa: Halcyon (www.thehalcyoncompany.com) 

6
 Källa: Disney (www.thewaltdisneycompany.com) 
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Värdekedjan 
Paradox position i värdekedjan för underhållningslicenser 

går att illustrera i huvudsak på två sätt: (1) Bolaget 

uppträder primärt i det första steget såsom 

licensinnehavare och säljer licensrätten till exempelvis en 

filmproducent, leksakstillverkare eller datorspelstillverkare 

och (2) Bolaget är inte licensinnehavare utan enbart är 

delaktig i steg två i samband med produktionen, vilket i så 

fall så gott som uteslutande gäller filmprojekt.  

Vid produktion av film finns en mängd olika aktörer som är 

aktiva, ett mindre urval illustreras nedan. I regel köper 

produktionsbolaget licensrätten och utarbetar manus, 

ordnar finansiering, regissör, rollbesättning, med mera, och 

producerar filmen som sedan säljs dels inhemskt och dels 

utomlands genom en sales agent. Distributören av filmen är 

sedan i många fall lokal som till exempel SF som är 

distributör för biofilmer i Sverige. De stora filmbolagen, de 

så kallade ”Big Six” har i regel kontroll över hela 

värdekedjan. Paradox däremot avtalar med en sales agent 

som tar hand om försäljning och finner distributörer av 

filmen. 

Värdekedjan för andra underhållningslicenser än film, ttill 

exempel dator/konsolspel, tryckta medier och leksaker, är 

det för det mesta enklare. Vad gäller till exempel MMO-

spelet Age of Conan är Funcom motpart och även i 

väsentliga avseenden konsumentens motpart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aktivitet: 
IPR/Karaktärer 

 
Produktion 

 
Sales agent 

 
Distributörer 

 
Slutkonsument 

  Licensrättigheter 

till karaktärer som 

sedan används vid 

produktion av 

film/tv 

 
 
 

 Manus 

 Finansiering 

 Regissör 

 Fotograf 

 Ljudtekniker 

 Rollbesättning 

 Koreograf/rekvisitör 

 Inspelningsplats 

 Redigerare 

 Ljudeffekter 

 Medverkar vid 

filmfestivaler 

 Producerar 

marknads-

material 

 Avtalar 

kontrakt med 

nationella/ 

regionala 

distributörer 

 Biografer 

 DVD 

 Video-on-

demand 

 Pay-per-view 

 

 Slutkonsum-

enten 

konsumerar 

produkten 

genom bio, 

DVD, tv, med 

mera  

Exempel på Independents:       

Paradox 
Entertainment       

 

Robert E. Howard-
biblioteket inklusive 
bland annat Conan. 
Licensrepresentation 

Dels genom 
samproduktioner och 
dels genom 
finansieringspaket 

    

Classic Media       

Nelvana       

Dark Horse Ent.       

Lakeshore       

Millennium Films       

Lionsgate       

IM Global       

Voltage Pictures       

SF       

Telepool       

Big Six: Sony, Fox, 
Paramount, Disney, 
Universal, etc. 

      

När film/tv-produktionen går väl mot slutkonsumenten finns även möjlighet att få ökade intäkter från varumärket/karaktären genom 

försäljning av kringprodukter som exempelvis: (1) serietidningar, (2) TV/datorspel och (3) leksaker 

 

Förenklad värdekedja för film och tv: 
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FINANSIELL INFORMATION I 

SAMMANDRAG 

KONCERNENS NYCKELTAL 
 

 
 
 

Jan- Mar  
2013 

Jan-Mar 
2012 

 
Helår 
2012 

 
Helår 
2011 

 
Helår 
2010 

Nettoomsättning 1 660 1 812 10 558 10 626 16 967 

Rörelseresultat före avskrivningar -2 178 -2 447 -5 542 -5 389 961 

Resultat efter finansiella poster -2 184 -2 902 -6 807 -7 875 2 212 

Resultat -2 577 -3 459 -9 529 -8 369 1 730 

Balansomslutning 67 640 93 226 69 903 102 989 76 528 

      

Rörelsemarginal, % -110,48 -115,20 -52,5 -50,7 5,7 

Vinstmarginal, % -131,57 -160,13 -64,5 -74,2 13,0 

Soliditet, % 68,57 58,37 70,1 57,6 72,8 

Kassalikviditet, % 89,18 108,20 110,6 112,6 163,4 

Resultat per aktie, kr -0,03 -0,05 -0,12 -0,18 0,04 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,03 -0,04 -0,12 -0,17 0,04 

Eget kapital per aktie, kr 0,59 0,72 0,64 0,78 1,25 

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,57 0,70 0,61 0,76 1,21 

Antalet anställda vid periodens slut, st 6 6 6 6 10 

      

Antal aktier vid periodens slut, st 78 110 365 78 110 365 78 110 365 76 010 365 44 622 465 

Antal utestående optioner vid periodens slut, st 3 625 000 3 625 000 3 675 000 2 175 000 1 500 000 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 78 110 365 76 010 365 77 060 365 47 238 123 44 622 465 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 81 435 365 78 185 365 79 985 365 49 131 873 46 228 338 

 

  
Rörelsemarginal:  Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning  
Vinstmarginal:  Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning  
Soliditet:  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning  
Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder  
Resultat per aktie:  Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden  
Eget kapital per aktie:  Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång 
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN 
 

KSEK 
Jan-Mar 

2013 
Jan-Mar  

2012 
Helår 
 2012 

Helår 
2011 

Rörelsens intäkter m m     

Nettoomsättning  1 131 1 306 9 967 10 626 

Övriga intäkter 529 506 591 0 

 1 660 1 812 10 558 10 626 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -2 157 -2 698 -10 709 -7 803 

Personalkostnader -1 337 -1 202 -5 391 -8 212 

Avskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -344 -359 -1 519 -1 579 

 -3 838 -4 259 -17 619 -17 594 

Rörelseresultat  -2 178 -2 447 -7 061 -6 968 

     

Finansiella intäkter och kostnader     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 85 380 3 132 1 840 

Räntekostnader och liknande resultatposter -91 -835 -2 878 -2 747 

 -6 -455 254 -907 

Resultat efter finansiella poster -2 184 -2 902 -6 807 -7 875 

     

Skatt -393 -557 -2 722 -493 

Årets resultat -2 577 -3 459 -9 529 -8 369 

     

Resultat per aktie, kr -0,03 -0,05 -0,12 -0,18 

Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,03 -0,04 -0,12 -0,17 

 

 
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT - KONCERNEN 
 

KSEK  
Jan-Mar 

2013 
Jan-Mar  

2012 
Helår 
2012 

Helår 
2011 

      

Årets resultat  -2 577 -3 459 -9 529 -8 369 

Årets övriga totalresultat      

Omräkningsdifferenser  -48 -859 -2 342 189 

Skatt på orealiserad valutakursförändring  -1 -557 751 -227 

Årets totalresultat  -2 626 -4 875 -11 120 -8 407 
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN 
 

KSEK 2013-03-31 
 

2012-03-31 
 

2012-12-31 
 

2011-12-31 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Rättigheter och varumärken 53 323 55 264 53 586 58 084 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 196 112 206 135 

Finansiella anläggningstillgångar     

Uppskjuten skattefordran 5 810 7 564 6 204 7 810 

       

Summa anläggningstillgångar 59 329 62 940 59 996 66 029 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 1 045 1 111 1 329 1 072 

Övriga fordringar 6 525 25 660 7481 32 406 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 119 572 167 366 

     

Kassa och bank 622 2 943 931 3 117 

       

Summa omsättningstillgångar 8 311 30 203 9 907 36 960 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 67 640 93 226 69 903 102 989 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Aktiekapital 7 811 7 601 7 811 4 462 

Övrigt tillskjutet eget kapital  50 047 49 417 50 047 40 774 

Reserver  -6 516 -6 292 -6 467 -4 875 

Balanserat resultat -2 384 7 145 7 145 15 471 

Årets resultat -2 577 -3 459 -9 529 -8 369 

 46 381 54 412 49 007 59 244 

     

Långfristiga skulder     

Räntebärande skulder 3 968 3 331 3 968 3 331 

Uppskjuten skatteskuld 7 972 7 568 0 0 

 11 940 10 899 3 968 3 331 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 2 439 1 952 2 296 3 615 

Räntebärande skulder 4 918 23 671 4 933 24 944 

Övriga kortfristiga skulder 449 349 447 1 070 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 513 1 943 1 280 3 205 

 9 319 27 915 8 956 32 834 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 640 93 226 69 903 102 989 
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OM AKTIEN 

Allmän information om aktien 
Den 24e november 2008 började Bolagets aktie att handlas 

på NASDAQ OMX-listan First North. Dessförinnan, sedan 

november 2005, var Bolaget noterat på NGM Equity. Sedan 

den 25e februari 2009 handlas aktien inom segmentet 

Premier. First North Premier är för de bolag som uppfyller 

högre krav på redovisning och genomsynlighet än vad som 

annars krävs på en oreglerad marknad som First North. 

Aktierna har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Handel kan 

antalsmässigt, i enlighet med First Norths bindande regler, 

ske ner till enskild aktie och alla aktier har samma röstvärde.. 

Aktien har kortnamn PDXE och ISIN-kod SE0000598054.  

Ägarstruktur 
Antalet aktieägare i Paradox uppgick vid utgången av första 

kvartalet 2013 till ca 880 st (ca 774 st per första kvartalet 

2012). Största ägarna med direkt- eller förvaltarregistrerat 

aktieinnehav per den 28e mars 2013, enligt den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken och övrig tillförlitlig 

aktieägarinformation som har tillhandahållits Bolaget är: 

 

 

 

Aktieägare Aktier  Ägarandel 

Mikael Wirén via bolag 24 750 000 31,7% 

Skandinavkonsult i Stockholm AB 7 775 755 10,0% 

Fredrik Malmberg 6 362 255 8,1% 

Rothesay Ltd, Bahamas 5 000 000 6,4% 

Banque de Luxembourg, 
Luxemburg 

4 884 860 6,3% 

Danica Pension 2 777 377 3.6% 

Banque Öhman, Luxemburg 2 459 360 3,1% 

J P Morgan Bank, Storbritannien  2 366 000 3,0% 

Avanza Pension 1 449 112 1,9% 

Övriga aktieägare 20 285 646 26,0% 

Totalt 78 110 365 100,0% 

 

Handel på First North 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de 

olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte 

samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på 

First North regleras av First Norths regler och inte av de 

juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer 

riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag 

vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser 

som övervakar att First Norths regelverk efterlevs. Bolaget 

använder Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser 

 

Aktien utveckling 
Paradox aktier är noterade på First North sedan 2008 under kortnamnet PDXE. Diagrammet nedan visar Paradox-aktiens utveckling 

och omsättning mätt i volym under perioden 1a januari 2012 till 28e Mars 2013.  
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ADRESSER 
 

 

Paradox Entertainment AB (publ.) Paradox Entertainment Inc. 

Nybrogatan 15 8484 Wilshire Boulevard, Suite 870 

114 39 Stockholm Beverly Hills, CA 90211 

 USA 

 

Tel +46 73 820 25 40  Tel +1 323 655 1700 

Fax + 46 8 766 53 60 Fax +1 323 655 1720 

 

 

Revisor Emittentservice 

Finnhammars Revisionsbyrå AB Aktieinvest FK AB 

Box 7478 Emittentservice 

103 92 Stockholm 113 89 STOCKHOLM 

  

Tel +46 8 120 123 00 Tel +46 8 506 51 795 

 

 

 

E-post: info@paradoxent.com, investor@paradoxent.com  


