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Vision Park förvärvar Innerloop Studios – ett  av
Europas främsta spelutvecklingsbolag

Vision Park Entertainment AB (publ), noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista,
förvärvar samtliga aktier i norska Innerloop Studios. Köpeskillingen uppgår till
45,9 MSEK. Förvärvet ger Vision Park tillgång till en mycket attraktiv teknisk
plattform, utvecklingsmiljö, samt färdigutvecklade spel som ska lanseras world-
wide senare i höst. Innerloop kommer att leverera en av Eidos topptitlar inför jul.
Vision Park förstärker därmed sin position som det ledande skandinaviska
bolaget inom e-underhållning.

Innerloop Studios har i egenskap av utvecklare, byggt upp en kärnkompetens i form av
plattformsteknologi bestående av bl. a 3D-motorer, landskapsteknologi och
utvecklingsmotorer Innerlopps teknologi, kan nu användas för utveckling av nya
underhållningskoncept inom andra delar av Vision Park-koncernen. Innerloop Studios
har tre verksamhetsområden; teknologi-, spel- och online-utveckling och har idag 25
anställda. En central del av Vision Parks affärsmodell är att uppfinna och utveckla
underhållning för flera parallella plattformar, sk crossplattform (cd-rom /konsol/TV/
Internet/), och förvärvet ökar resurserna för utveckling av högteknologiska produkter.   

Innerloop Studios lanserar alltid sina produkter internationellt och för närvarande
distribueras deras produkter internationellt via förläggaren Eidos. Bolagets första
lanserade produkt JSF har hittills sålts i cirka 700 000 exemplar world wide.

- Tillsammans blir vi inte bara den ledande förläggaren och hitmakaren med produkter
som BackPacker utan får även den bästa utvecklingsteknologin. Förvärvet utgör
ytterligare ett steg mot den position som Vision Park vill ta, att bli en betydande
innehållsleverantör av e-underhållning i Europa. Detta sker både genom att växa
organiskt och via förvärv. Vision Park kommer nu att förstärkas med en ny
teknologiplattform, samt kunna ta del av de distributionskanaler som Innerloops avtal
med stora internationella förläggare ger, säger Thomas Brühl, VD för Vision Park.

- Innerloop får nu möjlighet att ta del av Vision Parks starka ställning i Skandinavien
som innehållsleverantör för en massmarknad. Med Vision Park som ägare får vi tillgång
till egna distributionskanaler vilket ger oss möjlighet att behålla högre marginaler inom
koncernen (60-80 %). Innerloop har de senaste två åren en rad kärnteknologier och
verktyg som gör utvecklingsprocessen kortare. Detta gör det möjligt att utveckla



trippel-A produkter för en världsmarknad till en lägre kostnad än branschgenomsnittet,
säger Henning Rokling, VD för Innerloop Studios.

I och med affären blir Innerloop Studios ett helägt dotterbolag till Vision Park som
förvärvar samtliga aktier. Verksamheten i Innerloop kommer att fortsätta som tidigare,
och den juridiska personen förblir oförändrad.

Den totala köpeskillingen utgörs av 1 542 800 aktier i Vision Park. Aktierna skall
emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med rätt för säljarna att
teckna sig i nyemissionen varvid ersättning för de nyemitterade aktierna skall erläggas
genom apport av aktierna i Innerloop. Efter nyemissionen i samband med förvärvet
uppgår det totala antalet aktier i Vision Park till 10 897 800.

I samband med att Eidos, tidigare största ägare, överlåtelser sina aktier i Innerloop
Studios till Vision Park, har Eidos förvärvat 585 198 aktier i Vision Park som
tillsammans representerar ca 5,3 % av bolagets aktiekapital och röstetal.

Vision Park är innehållsleverantör av e-underhållning inom områdena; online-underhållning, spel och
företags-underhållning. Dessutom förlägger bolaget e-underhållning från externa Publishers och
utvecklingsbolag. Utvecklingen sker av team i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Sälj- och
marknadsbolag finns i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens
O-aktielista och sysselsätter idag cirka 100 personer. www.visionpark.com

Innerloop Studios, grundat 1996, är ett spelutvecklingsbolag med tre affärsområden; utveckling, online
och teknologi. Företaget är Norges ledande utvecklare av produkter till spelkonsoler, och bisitter
världsledande teknologi för spelutveckling. Under 1999 hade bolaget en omsättning på ca 11 MSEK och
ett resultat på ca 3 MSEK Bolagets egna kapital uppgick till 15 MSEK. Företaget har 25 anställda i Oslo,
Norge. www.innerloop.com
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