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Erika Mattsson ny Chief 
Communications Officer på Fragbite 
Group AB
Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group”) meddelar att Erika Mattsson anställts som 
Chief Communications Officer med tillträde den 7 november 2022. Erika kommer närmast 
från Gaming Corps AB (publ).

Erika Mattsson har en lång och bred erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och varumärkes-
strategi, senast i publik miljö med fokus på Investor Relations i rollen som Chief Communications 
Officer för Gaming Corps AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
- Fragbite Group har en tydligt uttalad tillväxtstrategi och allteftersom koncernen växer behöver 
teamet i Stockholm breddas. Vi har gått in i en ny fas och behöver stärka upp inom Investor 
Relations samt se över och bygga upp koncernens kommunikation och varumärken. Jag är därför 
väldigt glad att välkomna Erika Mattsson till oss i denna nyinrättade tjänst. Vi har en spännande resa 
framför oss och det är min fulla övertygelse att Erikas spetskompetens och drivkraft kommer utgöra 
ett positivt bidrag till Fragbite Groups fortsätta framgång, kommenterar Marcus Teilman, VD och 
Koncernchef. 
 
- Det är en stor glädje för mig att få ansluta till teamet i Fragbite Group i detta spännande skede. Jag 
är imponerad av hur snabbt och framgångsrikt bolaget byggt en solid grund av konkurrenskraftiga 
dotterbolag som står väl rustade att möta morgondagens efterfrågan på den internationella 
spelmarknaden. Jag ser fram emot att vara en drivande part i Fragbite Groups fortsatta utveckling, 
bidra till att skapa ett starkt och attraktivt varumärke samt säkerställa god, kontinuerlig 
kommunikation gentemot aktieägarna, kommenterar Erika Mattsson, tillträdande Chief 
Communications Officer. 
 
Erika har spenderat huvuddelen av sin karriär som strateg och managementkonsult, med kunder 
primärt inom B2B. Innan hon engagerades i sin senaste roll som Chief Communications Officer i ett 
noterat iGamingföretag arbetade hon på internationell förbundsnivå inom idrotten som Director of 
Communications och därefter Secretary General för IMMAF. 
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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

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

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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