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Stillfront bjuder in aktieägare till webbsändning 
inför årsstämman 2021
Inför Stillfront Groups årsstämma den 11 maj 2021 kommer Stillfront att genomföra en 
webbsändning med bolagets styrelseordförande, verkställande direktör och externa revisor den 4 
maj 2021 klockan 16.00 CEST.

Under webbsändningen kommer styrelseordförande och VD bland annat att ge sin syn på året som gått 
och svara på frågor från aktieägare.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q-and-a-agm-2021

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46856642695
UK: +443333009264
US: +18332498407

Stillfront Groups årsstämma 2021

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer att hållas den 11 maj 2021 i Stockholm. I syfte att 
motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska 
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha 
möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. 
För mer information om Stillfront Groups årsstämma 2021, vänligen besök: https://www.stillfront.com

./en/arsstamma-agm-2021/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon: +46 70 8 11 64 30
E-mail: sofia@stillfront.com

Pressmeddelande
23 april 2021 11:35:00 CEST

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q-and-a-agm-2021
https://www.stillfront.com/en/arsstamma-agm-2021/
https://www.stillfront.com/en/arsstamma-agm-2021/


  Stillfront Group AB (publ) Sveavägen 9 SE-111 57 Stockholm

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj 
har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och 
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 000+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök:  stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se
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