
 

 

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova 
Fondkommission AB. 
 
Gaming Corps is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and interactive entertainment. The company is based in Uppsala, 
Sweden with a development studio in Malta. Our goal at Gaming Corps is to create innovative videogames, casino games and compelling 
interactive entertainment experiences while ensuring our shareholders a high return on investment. Our collective expertise developing high-
quality software on mobile, PC and console, combined with our drive to excel, allows Gaming Corps to bring creative original titles and world-
class intellectual property to life and into the hands of consumers globally 
 
www.gamingcorps.com    ir@gamingcorps.com 

GAMING CORPS SENARLÄGGER 
DELÅRSRAPPORT TILL 22 MAJ 

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter 
meddela att publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2020 senareläggs till den 
22 maj. 

Delårsrapporten skulle publicerats den 15 maj 2020 men styrelsen har idag beslutat senarelägga 
rapporteringen. Gaming Corps bokföringsfirma har påverkats av covid-19 vilket orsakat 
administrativa utmaningar i rapporteringen till moderbolaget. Bolagets koncernredovisning för 
perioden har visat sig behöva justeras på grund av detta och rapporten publiceras därför istället 
den 22 maj 2020.  
 
Datum för rapportering är således följande: 
 
• Delårsrapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 22 maj 2020 
• Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 kommer att publiceras den 2 juni 2020 
• Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 14 augusti 2020 
• Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 november 2020 
• Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 15 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com 
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com  
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00 
 
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom 
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid 
den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta 
pressmeddelande. 


