PRESSRELEASE

Malmö 2008-03-20

Star Vault: Förslag avseende nyemission
Star Vault AB (publ) har kallat till årsstämma måndagen den 21 april 2008, klockan 17:00 på Hanögatan
10 i Malmö. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om riktad nyemission till
allmänheten, institutionella investerare och bolagets styrelse. Vid fulltecknad nyemission tillförs Star
Vault 2 201 400 kronor och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ytterligare 3 057 500 kronor.
Tilldelning av aktier föreslås ske enligt följande: I första hand skall aktieägare tilldelas aktier i förhållande till
dess procentuella ägarandel i bolaget på avstämningsdagen. Aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen
inte berättigar till tilldelning av en börspost skall om möjligt ges möjlighet till tilldelning av en börspost. I andra
hand tilldelas övriga tecknare och aktieägare – för den del av aktieägares teckning som överstiger deras
berättigande andel – pro rata av den andel aktier som ej tilldelas till aktieägare i första hand. Vid tilldelning
avrundas tilldelade aktier ned till närmsta hel börspost, dock skall om möjligt samtliga tecknare erhålla lägst en
börspost. Överskjutande aktier fördelas genom lottning. För varje tilldelad aktie tilldelas samtliga tecknare en
teckningsoption.
Avstämningsdag för aktiebok som skall utgöra grund för tilldelningsprinciper är den 2 maj 2008 och sista dag för
handel inklusive rätt till förtur vid tilldelning av aktier i emissionen är den 28 april 2008. Aktieägare per den 2
maj 2008 har således för varje innehavd aktie rätt till 0,16 nya B-aktier och teckningsoptioner avrundat nedåt till
jämna börsposter, dock skall om möjligt ges tilldelning av en börspost.

Villkor i sammandrag för riktad nyemission:
Erbjudandet gäller högst 2 446 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,90 kronor.
Teckningstiden löper från och med den 5 maj 2008 till och med den 21 maj 2008.
Likviddag är den 30 maj 2008.
Utbokning av B-aktier och teckningsoptioner beräknas påbörjas den 17 juni 2008.
För varje tilldelad B-aktie erhålles vederlagsfritt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en
B-aktie till en kurs om 1,25 kronor från och med den 24 juni 2008 till och med den 24 september 2008.
Teckningsoptionerna är planerade att listas på AktieTorget den 24 juni 2008.
Ett investeringsmemorandum är planerat att offentliggöras den 5 maj 2008, i samband med att
teckningstiden börjar.
Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 97 840 kronor, från 600 000 kronor till 697 840
kronor. Antalet aktier kommer att öka med 2 446 000 aktier, från 15 000 000 aktier till 17 446 000 aktier. I det
fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 97 840 kronor och antalet aktier med 2 446 000
aktier.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
Besöksadress:
Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel:
Fax:
E-post:
Hemsida:

040-13 89 40
040-13 89 40
info@starvault.se
www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel, med
arbetsnamnet NOW, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game.

