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Atari avser att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth 
Market Stockholm 

 
Paris 24 juni 2021 – Atari SA, ("Atari" eller "Bolaget") avser att ansöka om avnotering av Bolagets 
svenska depåbevis (SDB), som för närvarande handlas på Nasdaq First North Growth Market. 
Den formella ansökan om avnotering kommer dock att lämnas in till Nasdaq Stockholm tidigast 
tre månader från i dag. 
 
Vid beslut om avnotering av Bolagets SDB har styrelsen tagit i beaktande utvecklingen av handeln 
sedan Bolaget noterade sina SDB på Nasdaq First North Growth Market i april 2019, den låga 
handelsvolymen i SDB samt det låga antalet nuvarande innehavare av SDB mot bakgrund av 
Bolagets ursprungliga mål att utveckla en aktiv och växande aktieägarbas i Norden. Bolaget har 
också beaktat merkostnaderna för att upprätthålla en sekundärnotering för ett företag av dess 
storlek samt den administrativa bördan att följa noteringsreglerna på en ytterligare marknad utöver 
sin hemmamarknad i Frankrike. 
 
Bolaget vill påminna innehavarna av SDB att de kan fortsätta som aktieägare i Atari genom att 
konvertera sina SDB till stamaktier i Atari SA som är noterade på Euronext Paris. För att 
genomföra en sådan konvertering måste innehavaren kontakta depåbanken för SDB, Mangold 
Fondkommision. Mer information om konvertering av SDB till stamaktier finns på 
https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/  
 
Mer information om avnoteringen kommer att ges när den formella avnoteringsprocessen har 
inletts med Nasdaq Stockholm. 
 
Viktig information: 
Förverkligande av Bolagets planer, operativa budget och finansiering är förenade med risker och 
osäkerhetsfaktorer och om dessa planer inte realiseras kan det påverka Bolagets värde.  
 
Om Atari: 
 
Atari, bestående av Atari SA och dess dotterbolag, är en global interaktiv underhållnings- och 
multiplatformlicensgrupp. Bolaget, som grundades 1972, är en sann innovatör av videospel och äger 
och/eller förvaltar en portfölj med mer än 200 spel och franchises, inklusive globalt kända varumärken som 
Asteroids®, Centipede®, Missile Command® och Pong®. Från denna IP-portfölj levererar Atari attraktiva 
onlinespel för smartphones, surfplattor och andra anslutna enheter. Atari utvecklar och distribuerar också 
interaktiv underhållning för spelkonsolerna Microsoft, Sony och Nintendo. För mer information: 
www.atari.com och www.atari-investisseurs.fr/en/. Ataris aktie är noterade i Frankrike på Euronext Paris 
(Fack C, ISIN-kod FR0010478248, Ticker ATA), i Sverige på Nasdaq First North Growth Market som 
svenska depåbevis (ISIN-kod SE0012481232, Ticker ATA SDB) och är berättigade till Nasdaq International-
programmet i USA (OTC - Ticker PONGF). 
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Kontakter 

Atari - Philippe Mularski, CFO            Redeye AB (Certified Adviser)  
Tel +33 1 83 64 61 57 – pm@atari-sa.com          Tel +46 8 121 576 90 – certifiedadviser@redeye.se 
 
Mangold Fondkommision AB  
Tel: +46 8 5030 15 95 – emissioner@mangold.se 

 
 

Denna information är sådan information som Atari SA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 24 juni 2021 kl. 18:00 CET. 
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