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WAGMI säljer tokens för 3,35 miljoner 
USD för att bygga sitt Metaversum
WAGMI Ltd (”WAGMI”), ett helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite”) har 
kommit överens med ett flertal ledande blockkedjeinvesterare som Solana Ventures, Magic 
Eden, COM2US, CRIT, Mysten Labs, Zeeprime Capital, Hustle Fund, SOLBigBrain, Devmons 
GG, Sebastien Borget (medgrundare av The Sandbox) med flera om att köpa WAGMI’s in-
game tokens som snart kommer att lanseras, för ett totalt belopp av 3,35 miljoner USD.

Tokenförsäljningen i den så kallade ”Strategic Round”, där ett antal utvalda strategiska investerare 
ges möjlighet att köpa tokens innan en publik försäljning, kommer att stärka koncernens kapitalbas 
och kommer att användas för att bygga en portfölj av Web3-spel som utnyttjar in-game tokens som 
premiumvaluta i spelen. Intäkterna från tokenförsäljningen kommer att redovisas under de 
kommande räkenskapsperioderna. Den publika försäljningen av in-game tokens är planerad till 
senare i år.

Fragbite förvärvade Lucky Kat B.V. i december 2021 i syfte att expandera inom Web3-spel. Genom 
de initiala framgångarna med Panzerdogs, ett av de ledande spelprojekten inom Solanas 
blockkedjeteknologi, har Fragbite nu många relevanta partners ombord för att börja bygga sitt 
Metaversum. För att förverkliga detta Metaversum bygger WAGMI och Lucky Kat nu ytterligare ett 
Web3-spel som kommer att annonseras inom kort. Användare kan använda in-game tokens och 
tidigare släppta Non-Fungible-Tokens (”NFTs”) från Panzerdogs i denna nya upplevelse.

Målet är att bygga en plattform där framtida utvecklare enkelt kan bygga Web3-spelupplevelser med 
hjälp av Lucky Kat’s och WAGMI’s NFTs och in-game tokens.

WAGMI har också genomfört en intern runda, där Fragbite och vissa anställda i Lucky Kat har köpt in-
game tokens för ett totalt belopp om drygt 80 tusen USD.

Token-försäljningen är villkorad av genomförda och godkända kundkännedomskontroller (KYC).

- Jag är väldigt glad över att se intresset och det stöd som dessa välrenommerade investerare har 
visat. Fragbite Group är, såvitt jag vet, ett av de första börsnoterade bolagen globalt som också är 
reglerad inom blockchain och Web3 gaming i och med att vår registrering av Virtual Assets Service 
Provider i Gibraltar är på plats. Vi har nu en stark operationell platform på plats för Fragbite Groups 
framtida investeringar och tillväxt inom Web3 gaming. Vi har höga ambitioner för den kommande 
publika försäljningen och vi har också en stark pipeline av spännande evenemang planerade för våra 
Web3-spel, kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef för Fragbite Group.
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- Efter framgångarna med Panzerdogs är vi glada över att vara en del i denna Strategic Round för att 
stödja utvecklingen av WAGMI och Lucky Kat Studios. Teamet har en stark meritlista i att bygga 
sofistikerade spel med starka koncept och vi ser fram emot att samarbeta ännu djupare för att 
främja tillväxten av Web3-spel, kommenterar Zhuoxun Yin, medgrundare och VD för Magic Eden.

- WAGMI och Lucky Kat är två av väldigt få spelstudios som har gjort en sömlös övergång till Web3. 
De har visat förmåga att leverera Web3-spel som inte bara är innovativa, utan också roliga att spela. 
Mysten Labs är glada över att samarbeta med WAGMI och Lucky Kat för att visa upp vad framtiden 
för Web3-spel handlar om, kommenterar Evan Cheng, medgrundare och VD för Mysten Labs.

- Vi är glada över att stödja WAGMI och Lucky Kat Studios i deras strävan att bygga ett av de första 
plattformsoberoende spelen på Solana med Panzerdogs. WAGMI och Lucky Kat kombinerar sin 
erfarenhet av F2P-spel med god insikt i deras integration av Web3 i Panzerdogs universum. Vi ser 
fram emot att se deras spel och community växa, kommenterar Justin Barlow, Senior Associate på 
Solana Ventures.

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

Denna information är sådan information som Fragbite Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-08-03 13:54 CEST.

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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