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GLOBAL
LANSERING AV 

WORLD FOOTBALL 
MANAGER

SAMMANFATTNING AV 
ERBJUDANDET TILL NYEMISSION

10,5 MSEK
NYEMISSION

19-10-04 – 19-10-18 
 START                 AVSLUT

0,90 SEK
TEKNINGSKURS PER AKTIE
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Hösten 2019 står Gold Town Games stabilare och mer redo för tillväxt än vad företaget gjorde för ett år 
sedan. World Football Manager (WFM), är i startgroparna för en global lansering och World Hockey 
Manager (WHM) har potential att börja växa igen.

Pär Hultgren 
VD, Gold Town Games

Våren 2018 togs beslutet att allokera en betydande del 
av bolagets resurser på att utveckla en andra produkt för 
skapa ytterligare en intäktskälla för bolaget. Under det 
följande utvecklingsarbetet av World Football Manager 
började samtidigt våra marknadsföringskostnader 
(kostnad per nedladdning) att stiga. Vid tillfället bar 
inte World Hockey Managers användardata för retention 
och life time value (LTV) dessa högre kostnader och 
marginalerna för anskaffningen av stora mängder nya 
användare blev låga.

Idag är World Hockey Manager en långt mer 
genom-arbetad produkt tack vara effektiva åtgärder 
och nu stannar våra användarna längre i spelet. 
Antalet aktiva användare efter 180 dagar ökar, lika 
så lönsamheten (LTV). Under 2019 har spelet 
genererat högre intäkter än kostnader och det är 
glädjande att priset per ned-laddning har stabiliserats. 
Vår bedömning är att vi nu med lönsamhet kan öka 
omsättningen i WHM.

World Football Manager, som än så länge bara har 
lanserats i en betaversion på en handfull marknader, 
har mottagits väl av användarna. De har visat sin 
uppskattning och gett spelet mycket goda omdömen 
på både App Store (iOS) och Google Play (Android). 
Spelet har så här långt genererat ungefär 150 000 SEK 
i försäljning, merparten i Sverige. Globalt sett står den 
svenska marknaden endast för några enstaka procent av 
de mobila fotbollsmanagerspelens omsättning, så vi ser 
potentialen som stor.

WFM har en unik nisch i att matcherna spelas live, 
användare mot användare, vilket gör att du som 
manager i hög grad kan påverka matchresultatet 
genom taktik, spelarbyten och instruktioner. 
Interaktiviteten skapar möjligheter för live events och 
unika tävlingar som särskiljer WFM från merparten 
av sina konkurrenter. Vi har ännu inte uppnått alla 
våra nyckeltal, så vi arbetar för att förbättra dessa 
inför lansering av WFM på de stora marknaderna. 
Målsättningen är att finnas i merparten av Europa 
innan årsskiftet och därefter globalt under först 
halvan av 2020.

Med allt mer kompletta produkter kan vi nu äntligen 
fokusera på affärsutvecklingen - både i spelen genom 
erbjudanden och annonsering, men också via events, 
samarbeten och partnerskap. Vi kommer här att 
intensifiera arbetet för att knyta strategiska partnerskap 
som kan höja produktens kännedom och värde. Dessa 
samarbeten kan gälla allt från mediapartners, företag och 
ligor i specifika länder till hockey- eller fotbollsprofiler.

Emissionen möjliggör marknadsinsatser för att öka 
omsättningen i Gold Town Games med målsättning 
att bolaget i slutet av kvartal två 2020 når ett positivt 
kassaflöde. När vi lyckats med det kommer vi att 
utvärdera möjligheten till ytterligare produkter såväl 
som fler och större strategiska samarbeten för att på 
bästa sätt nå bolagets vision – att vara världsledande 
inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och 
utveckla genren.

TACK TILL ALLA AKTIEÄGARE och användare av våra produkter 
som tror på och uppmuntrar oss som arbetar med Gold Town 
Games. Den resa som krävs för att göra ett bolag och dess 
produkter globalt framgångsrika och konkurrenskraftiga är 
ofta lång och sällan rak. Vi arbetar för att förvalta er tilltro
och era investeringar på bästa sätt för att möjliggöra 
bolagets vision - att vara världsledande inom mobila sport-
managerspel genom att utmana och utveckla genren. 
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VIKTIG INFORMATION

Informationen i den här broschyren utgör endast en 
förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier 
i Gold Town Games AB (”Bolaget”) (559000-7430). 
 
Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett 
investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet
med prospektdirektivet (2003/71/EG). 

För fullständig information och villkor hänvisas till det 
informationsmemorandum som upprättats av styrelsen 
för Bolaget. Det kommer att inför teckningstiden finnas 
tillgängligt för nedladdning på www.goldtowngames.com

Det här erbjudandet riktar sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare informations-, 
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. 

Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller 
andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte 
distribueras i något land där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider 
mot reglerna i sådant land. 

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedöm- 
ning av innehållet i memorandumet i dess helhet.
I den mån informationen i denna broschyr avviker 
från informationen i memorandumet gäller vad som 
anges i memorandumet.

Vare sig Bolaget eller Eminova Fondkommission 
AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande 
emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller 
underförstådda, gällande informationen i denna 
broschyr.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för 
fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter 
i emissionen är den 2019-10-02. Sista dag för handel 
i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
är den 2019-09-30. Första dag för handel i Bolagets 
aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 
2019-10-01.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 2019-10-02 är 
registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt 
att för fem befintliga aktier, teckna fyra nya aktier.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier ska ske under perioden från och 
med den 2019-10-04 till och med den 2019-10-18. 
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. 
Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det 
att teckningstiden har påbörjats.

HANDEL MED BOLAGETS AKTIE
Aktien handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas 
under kortnamnet GTG och har ISIN SE0008587117. 
Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolags-
verket kommer även de nyemitterade aktierna att bli 
föremål för handel.

ERBJUDANDET I KORTHET

2019-09-25 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, med stöd av bemyndigande av bolagsstämman 
2019-06-10, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen om-
fattar högst 11 625 272 aktier och kan inbringa bolaget 10,5 MSEK vid full teckning. Nyemissionen omfattas 
av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,85 MSEK.
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GOLD TOWN GAMES är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som 
leds av VD Pär Hultgren, består av 20 personer med flerårig erfarenhet av free-to-play, 
som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget utvecklar 
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna, iOS och Android. Bolagets 
första spel, World Hockey Manager, lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner 
mer än 1 miljon gånger världen över och är idag det ledande hockeymanagerspelet 
på mobilen. 

Våren 2019 inleddes en lanseringstrategi av bolagets andra spel, World Football 
Manager. Idag finns det på ett fåtal utvalda marknader för att under de kommande 
tre kvartalen stegvis vidare lanseras, marknad för marknad tills spelet är globalt. 
Målsättningen är att bolaget ska ha två vinstgivande spel och därefter fortsätta 
använda speldesign, grafisk design och teknikplattform för att lansera ytterligare 
managerspel inom andra lag- och arenasporter.

SPELIDÉ Användaren skapar och bygger sitt eget klubblag, både på och utanför 
planen genom att rekrytera och utveckla spelare och utmana andra managers 
världen över och tävla i olika ligor och cuper. Spelen är sociala, tävlingsinriktade 
och progressivt belönande.

VISION Gold Town Games ska vara världsledande inom mobila sportmanagerspel 
genom att utmana och utveckla genren. 

MARKNADEN för mobilspel fortsätter att vara det snabbast växande segmentet inom 
spelindustrin och antalet användare av mobiler och spel fortsätter att öka. Den globala 
intäkten från app-stores spås under 2019 att nå $68,5 miljarder.

EMINOVA FONDKOMMISSION AB är Gold Town Games mentor på NGM Nordic MTF.
Tel: 08-684 211 00  |  Fax: 08-684 211 29  |  Email: info@eminova.se  |  www.eminova.se

GOLD TOWN GAMES AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå

IR- & PRESSFRÅGOR:
Pär Hultgren, CEO
ir@goldtowngames.com

ALLMÄNA FRÅGOR:
info@goldtowngames.com

VERKSAMHETEN I KORTHET


