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Felaktig uppgift i tidigare pressmeddelande ”
Goodbye Kansas Studios vinner en av sina största 
ordrar för cinematisk speltrailer”

Goodbye Kansas har under en tid förhandlat villkoren för en order från en 
återkommande internationell kund för att producera en cinematisk 
speltrailer. Det förväntade ordervärdet bedöms uppgå till c:a 51 MSEK. 
Parterna har kommit så långt i förhandlingarna att Goodbye Kansas redan 
har påbörjat produktionen. Bindande order föreligger emellertid ännu inte. 
Till följd av ett misstag kom tyvärr att kommuniceras i ett pressmeddelande 
den 19 januari 2023 att ordern redan är vunnen.

Goodbye Kansas beklagar misstaget och kommer i kommande pressmeddelande redovisa vad det 
slutliga resultatet av förhandlingarna blir.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com
Tel: +46 701 981049

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget 
skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad 
teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat 
verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual 
Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film 
och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter 
genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. 
Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm 
(HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.

Bolaget har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser, tel: +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information utgör insiderinformation som Goodbye Kansas Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2023-01-20 01:23 CET.
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