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Playdigious lanserar exklusivt en 
mobilversion av Spiritfarer på Netflix
Fragbite Group AB:s helägda dotterbolag Playdigious SAS släpper en mobilversion av 
Spiritfarer exklusivt på Netflix senare i år.

Nyheten tillkännagavs under Netflix’s Geeked Week event. Spiritfarer utvecklades ursprungligen som 
spel för dator och konsol av den kanadensiska spelstudion Thunder Lotus Games 2020. Playdigious 
kommer att utveckla en exklusiv mobilversion som släpps på Netflix senare i år.

Netflix-medlemmar kommer att kunna uppleva Spiritfarer utan annonser och utan köp i appen, 
vilket ingår i deras medlemskap.

Playdigious förlägger och specialanpassar traditionella PC-spel på i första hand mobila plattformar, 
där välkända PC-spel som t.ex. Dead Cells, Northgard och Evoland har lanserats för mobilspelare.

För frågor, vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och Koncernchef
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Lars Johansson, CFO
lj@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
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Om oss

Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom 
mobilspels- och e-sportbranschen noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 
Gruppen består av företag med cirka 80 anställda som alla delar samma passion för spel. 
Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har fysisk representation i Alexandria, 
Egypten och Montpellier och Nancy, Frankrike samt i Haag, Nederländerna. Gruppen har tre interna 
spelutvecklingsstudior; Lucky Kat, FunRock/Prey Studios. Dessa utvecklar, publicerar, distribuerar 
och marknadsför spel för desktop, konsol och mobila enheter för den globala spelmarknaden. 
Fragbite AB är ett av Nordens ledande e-sportmedieföretag som arrangerar och sänder e-
sportturneringar live. Playdigious SAS placerar och anpassar spel för mobiltelefoner och utvecklar 
indiespel. För mer information, se www.fragbitegroup.com
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