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FSport AB (publ) erhåller utmärkelsen
Helsingborgs Företagsstjärna 2021
Det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB har utsetts till Helsingborgs Företagsstjärna
2021. Utmärkelsen delas ut varje år av Helsingborgs stad. Helsingborgs företagsstjärnor är
förebilder för ett växande och innovativt näringsliv i Helsingborg och bidrar till att staden når
visionen – Helsingborg 2035.
Motivering till utmärkelsen Företagsstjärna 2021 lyder: ”FSport förpackar verkligheten i sport och
tävling till digitala spelupplevelser. Ni omsätter spelupplevelsen i egenutvecklade produkter och vi
ser hur ni skapar affärer i digitala upplevelser över hela världen.”
FSport vill utmana den svenska spel- och travmarknaden genom att skapa, leverera och
marknadsföra rättvisa samt genuint underhållande sportspel på en egenutvecklad plattform, som
utvecklats med spelaren i centrum. Daily Fantasy Sports ska beröra och bjuda in alla typer av
spelare på lika villkor, i en lättanvänd spelprodukt med spänning fram till slutsignalen.
FSport startades av Björn Hofvendahl i Helsingborg 2013. Idag är Bolaget en ledande aktör inom
Daily Fantasy Sports med svensk spellicens och egen medieverksamhet. FSport är sedan den 30
september 2021 listat på Nasdaq First North Growth Market.
”Vi är väldigt glada och hedrade över utmärkelsen. Som entreprenörer i staden är vi stolta över att
vara förebilder för Helsingborgs växande och innovativa näringsliv”, säger Bolagets medgrundare
Björn Hofvendahl, COO 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
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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 FSport.se. Genom sin medieverksamhet och
portalerna 1X2.se och Trav.se är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska
spelbranschen.
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