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Playdigious investerar i ökad tillväxt
Playdigious SAS (”Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite”) 
har beslutat att investera i ytterligare produktionskapacitet och nya IP-rättigheter. 
Avsikten är att öka antalet utgivna titlar för mobila enheter per år och därmed öka 
Bolagets framtida tillväxt.

Playdigious, ett spelbolag grundat 2015 och förvärvat av Fragbite i maj 2021 är en ledande aktör 
inom anpassningar och portning av indiespel från PC till mobila enheter. Bolaget har under åren 
skapat sig en stark position genom att ge ut flertalet framgångsrika titlar såsom Dead Cells och 
Northgard. Avsikten är nu att dra nytta av den kompetens och de affärsmöjligheter som marknaden 
erbjuder och därför öka investeringarna i ytterligare IP-rättigheter samt öka den utvecklingskapacitet 
som behövs för att kapitalisera på dessa tillkommande rättigheter.

- Playdigious har visat på en fantastisk utveckling sedan vi förvärvade dem i fjol. För mig är det 
självklart att öka våra investeringar i deras framgångsrika verksamhet för att öka den organiska 
tillväxttakten. Den senaste nyheten om spelet Little Nightmares är ett exempel på ett mer ambitiöst 
projekt med en större budget. Vi vill rikta in oss på mer etablerade IP:n och vi ser framför oss 
ytterligare tillkännagivanden inom en snar framtid, kommenterar Marcus Teilman, VD och 
koncernchef för Fragbite Group.

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

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
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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, Montpellier, Nancy och Paris, Frankrike, i Haag, Nederländerna samt i Gibraltar. Gruppen 
har tre interna spelutvecklingsstudior; Lucky Kat, FunRock/Prey Studios och WAGMI. 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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