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Zordix utser Christina Seelye till ny vd och
koncernchef
Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag utsett Zordix nuvarande
Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games till ny vd och
koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Christina Seelye
tillträder omgående. Matti Larsson, tidigare vd och koncernchef, kvarstår i sin
befattning som styrelseledamot och som Director of Innovation and New
Business. Styrelsen har även utsett bolagets finansdirektör (CFO), Peter
Daboczi, till vice vd för Zordix.
”Resan i Zordix har varit fantastisk. Mitt driv är fortsatt väldigt starkt att fortsätta expandera
och utveckla Zordix. Efter senaste förvärvet har vi uppnått en ny nivå där det känns
naturligt för mig att fortsätta mitt övergripande strategiska arbete i styrelsen och
operativt ta en mer kreativ och innovativ roll inom gruppen. Jag lämnar därför med
tillförsikt över rollen som vd och koncernchef på Zordix till Christina Seelye, nuvarande
Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games. Jag är övertygad om att hon
som vd kommer att kunna ta bolaget vidare till nästa nivå som operativt handlar om att
säkerställa leveransen av vår tillväxt- och förvärvsstrategi.”, kommenterar Matti Larsson,
grundare, ledamot och avgående vd på Zordix.
”Det senaste året har präglats av transformativ tillväxt och förändring. Zordix blev genom
förvärvet av Maximum Games en betydande aktör inom videospel och en koncern med
kapaciteten att öka både takten och storleken på våra investeringar. Vi är därför mycket
glada över att kunna meddela att Christina Seelye, som är en erfaren internationell ledare
och bolagsbyggare, har accepterat att ta över rollen som den nya drivkraften i vår
fortsatta expansion och tillväxt”, säger Malin Jonsson, styrelseordförande för Zordix.
”Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Matti Larsson för hans betydande
insatser som vd och grundare under Zordix formativa år”, tillägger Malin Jonsson,
styrelseordförande för Zordix.
“Zordix är ett fantastiskt bolag med enorm potential. En potential jag avser att maximera
dels genom att intensifiera gruppens investeringar i innehåll och varumärken, dels genom
tydliga prioriteringar för att uppnå operationell effektivitet i den fortsatta tillväxtresan
kommande år”, kommenterar Christina Seelye, vd Zordix och grundare av Maximum
Games.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Jonsson, styrelseordförande
E-post: malin.jonsson@zordix.com | Tel: +46 70 598 8699
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.
Denna information är sådan information som Zordix är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-18 08:07 CET.
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.
Certified Advisor
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-604 2255, är Zordix AB (publ):s Certified
Advisor.
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