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Zordix Group utser Jacob Felländer till Head of 
Investor Relations

Jacob Felländer tillträder den nya tjänsten som Head of Investor Relations 
från och med den 1 augusti 2022.

Jacob Felländer kommer tidigare från Sweco Group, Europas ledande arkitektur- och 
teknikkonsult, där han tillbringat de senaste fyra åren som Digital Communications 
Manager. På Zordix ansvarar han för att forma bolagets globala kommunikationsstrategi 
gentemot investerare och börsen. Han kommer att arbeta i nära samarbete med Zordix 
ledningsgrupp för att leda och genomföra Zordix globala kommunikations- och Investor 
Relationsstrategi.

Innan Sweco Group arbetade Jacob flera år som Managementkonsult på Accenture och 
FTI Consulting. Han har en examen i Public Relations och Investor Relations från New York 
University.

"Jag är glad att kunna tillkännage Jacob Felländer i denna nya roll som Head of Investor 
Relations här på Zordix och välkomnar honom till teamet. Hans erfarenhet av Investor 
Relations, börsbolag och kompetens inom digital transformation gör honom till en viktig 
tillgång för Zordix och den riktning som företaget rör sig gentemot, säger Christina Seelye, 
vd och koncernchef för Zordix Group.

"Att tacka ja till Zordix Group var en självklarhet för mig när möjligheten erbjöds. Det 
snabba tempot inom spelindustrin och Zordix globala fotavtryck passar mig perfekt. Med 
studios och kontor runt om i världen med nya spel som utvecklas och släpps hela tiden är 
det en spännande tid att vara med på resan,” säger Jacob Felländer, Head of Investor 
Relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd
E-post:  | Tel: +46 90 690 70 66christina.seelye@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
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Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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