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FunRock & Prey Studios har lanserat 
MMA Manager 2: Ultimate Fight globalt
FunRock & Prey Studios, dotterbolag till Fragbite Group AB (publ), har via ett 
publiceringsavtal med Tilting Point lanserat MMA Manager 2: Ultimate Fight på mobila 
enheter globalt på både Apple App Store och på Android Google Play Store. MMA Manager 
2: Ultimate Fight är en uppföljare till initiala speltiteln MMA Manager.

MMA Manager 2: Ultimate Fight bygger på succéspelet från , där spelare kliver in i rollen MMA Manager
som MMA-manager och utvecklar sina fighters skicklighet. Som manager anställer de tränare, köper 
gym och utrustar dem med toppmodern utrustning och planerar sina matcher.

"Efter  stod det klart att arbetet med en uppföljare för att leverera ännu fler funktioner MMA Manager
var ett naturligt nästa steg. I denna nya utgåva introducerar vi de funktioner som har varit 
efterfrågade av inbitna spelare. Jag tror att  kommer att bli en MMA Manager 2: Ultimate Fight
motsvara våra spelares förväntningar och därmed bli en hit”, säger Magdy Shehata, VD för FunRock 
och Prey Studios.

Tilting Point är en ledande free-to-play-förläggare som publicerar befintliga livespel med hjälp av 
bred marknadsföring och produktexpertis, spjutspetsteknologi och därmed stor kunskap och 
erfarenhet av kundanskaffning. Bolaget grundades 2012 och har kontor i New York, Barcelona, 
Boston, Kiev, Los Angeles, Seoul och San Diego.

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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