
    FRAGBITE GROUP AB Mäster Samuelsgatan 45 111 57 Stockholm· ·

Fragbite Group erhåller ”Virtual Assets 
Service Provider registration” i Gibraltar
WAGMI Limited ("WAGMI"), ett dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite"), 
tillkännager sin framgångsrika registrering som en "Virtual Assets Service Provider" 
("VASP") hos Gibraltar Financial Services Commission ("GFSC").

Den 26 april 2022 meddelade Fragbite att man hade börjat undersöka möjligheten att lansera en 
egen in-game kryptotoken. I nära samarbete med  i Gibraltar Hassans International Law Firm Limited
har Fragbite nu bildat ett dotterbolag som heter .WAGMI Limited

WAGMI har framgångsrikt ansökt om en Virtual Assets Service Provider-registrering och detta gör att 
WAGMI nu kan erbjuda kryptotokens i enlighet med AML-kraven (det vill säga Anti-Money 
Laundering) i GFSC:s regelverk.

Efter förvärvet av Lucky Kat och lanseringen av ett av de ledande Solana blockchain-spelen 
, är registreringen en milstolpe så att Fragbite kan ta nästa steg inom web3-spel.Panzerdogs

- Tack vare denna registrering på plats kan vi nu gå vidare till nästa steg, som kommer att vara att 
marknadsföra och sälja våra in-game kryptotokens. Vi är mig veterligen ett av de första noterade 
gaming- och e-sportföretagen globalt som har denna typ av registrering på plats. Jag tror att detta 
kan bidra positivt till vår lönsamhet framgent, kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef för 
Fragbite Group.

- Vi är glada över att Fragbite har säkrat en VASP-registrering hos GFSC. VASP-regelverket i Gibraltar 
skapar fördelar för Fragbite på en global marknad där reglering sannolikt kommer att vara en central 
del av marknaden i framtiden. Jag är övertygad om att vi, genom att ta detta steg, framtidssäkrar 
Fragbite, WAGMI & Panzerdogs och öppnar upp nya möjligheter. Vi ser fram emot att fortsätta 
arbeta med Fragbite och att ta andra Solana-baserade projekt till Gibraltar”, kommenterar Aaron 
Payas, Partner på Hassans International Law Firm.
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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

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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