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Svenska Schackligan i samarbete med 
Chess.com
Som tidigare meddelats har Fragbite Groups dotterbolag Fragbite AB ingått avtal med 
Sveriges Schackförbund om att starta upp en e-sportliga inom schack – Svenska 
Schackligan. Nu har ett samarbetsavtal ingåtts med Chess.com, som är världens största 
schackplattform online med över 75 miljoner medlemmar.

- Att världens största plattform för onlineschack väljer att samarbeta med oss som officiell plattform 
är såklart ett kvitto på att vi har hittat något intressant. Chess.com är den föredragna och mest 
pålitliga plattformen för världens bästa schackspelare. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda bästa 
möjliga spelupplevelse för våra spelare i Svenska Schackligan och samtidigt möjliggöra expansion till 
nya marknader när tiden för det är inne, kommenterar Daniel Pereaux, VP E-sports Fragbite Group. 

- Chess.com är stolta över att bli utvalda som den officiella plattformen för Svenska Schackligan och 
vi ser fram emot att stödja ligan genom vår världsberömda och pålitliga plattform. Att utveckla 
schackspelet runt om i världen har alltid varit ett viktigt uppdrag för Chess.com, och att främja 
utvecklingen av schack som e-sport i Sverige passar det uppdraget perfekt, kommenterar Austin 
Gasparini, Director of Business Development från Chess.com.

Ambitionen med den nya e-sportligan är att engagera fler schackspelare i målgruppen 18-35 år och 
etablera schack som en riktig e-sport i Sverige. Svenska Schackligan beräknas starta senare i höst.

För frågor, vänligen kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@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 
mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma 
passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i 
Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna 
spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB 
och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala 
spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och 
livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt 
utvecklar indie games. För mer information, se www.fragbitegroup.com
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