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Zordix utser Thierry Bonnefoi som interim CFO
Umeå, Sweden (Feb. 6, 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) utser idag 
Thierry Bonnefoi som interim CFO och medlem av koncernledningen. Zordix 
nuvarande CFO och vice VD, Peter Daboczi lämnar sina uppdrag men kommer 
att vara kvar hos bolaget under en övergångsperiod. Zordix nuvarande Chief 
of Staff, Ludvig Lindberg, kommer att anta tjänsten som vice VD.

Thierry Bonnefoi tjänstgör idag som CFO på Maximum Games som förvärvades av Zordix i 
december 2021. Bonnefoi kommer med över 30 års erfarenhet inom internationell finans, 
som han har införskaffat i både Europa och i USA. Hans tidigare erfarenhet inkluderar 15 år 
som Group CFO för ett mjukvarubolag noterat på den pan-europeiska börsen Euronext 
och flertalet ledande positioner inom finans för globala mellanstora och stora privata 
bolag.

“Peter har spelat en avgörande roll under den transformativa perioden Zordix har gått 
igenom med sin breda M&A-erfarenhet och ledarskap. Hans expertis att sourca och 
slutföra flertalet förvärv har spelat en nyckelroll i Zordix framgång under de senaste åren. 
Thierry och hans globala profil tillsammans med hans extensiva operativa färdigheter 
kommer att vara mycket värdefulla för att uppnå våra framtida strategiska och operativa 
mål.” sa Christina Seelye, vd och koncernchef för Zordix. 

Bolaget har inlett en rekryteringsprocess för en ny permanent CFO.

Denna information är sådan information som Zordix är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-06 13:12 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post:  | Tel: +46 90 690 70 66christina.seelye@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
Certified Adviser.
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Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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