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FSport AB (publ) initierar övergripande 
kostnadsbesparingsprogram

Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget initierat ett 
kostnadsbesparingsprogram för att minska kostnadsmassan och stärka FSports finansiella 
uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten påbörjas under fjärde kvartalet 
2022 och inkluderar såväl personalminskningar (inklusive konsulter) samt nedskärningar i 
andra verksamhetsrelaterade kostnader.

Kostnadsbesparingarna förväntas ge visst resultat redan under innevarande kvartal, men främst 
från och med första kvartalet 2023. Bolaget bedömer att man trots nedskärningar behåller 
nödvändiga kärnkompetenser inom organisationen och därmed kan fortsätta på den strategi för 
media- och spelverksamheten som tidigare kommunicerats.

”En verksamhet som vår ska alltid löpande se över sin kostnadsbild och leta effektiviseringar där så 
är möjligt, i synnerhet i marknadsklimat av det slag vi nu upplever. Vi agerar för att tillvarata våra 
aktieägares intressen och stärka bolagets finansiella uthållighet. Vi står trots detta väl 
positionerade i vår verksamhetsutveckling på den svenska marknaden och för våra tillväxtplaner 
gällande etablering i USA”, säger Staffan Lindgren, VD på .FSport AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Lindgren, VD
E-post: staffan.lindgren@fsport.se
www.fsportgroup.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4672-252 34 51
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om FSport AB

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar 
underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily 
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut "fantasilag" med verkliga sportutövare, vars 
prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. 
Bolaget erbjuder Daily Fantasy Sports i Sverige via . Genom sin medieverksamhet och FSport.se
portalerna  och  är Bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska 1X2.se  Trav.se
spelbranschen. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
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Denna information är sådan information som FSport är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-11-18 08:35 CET.
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