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Stillfront Group utnämner Amy Lee till Senior Vice 
President Synergies & Operations
Stillfront Group meddelade idag att Amy Lee börjar på Stillfront i rollen som Senior Vice President 
Synergies & Operations och medlem av Stillfronts affärsledning. Amy ansluter från Blizzard 
Entertainment där hon var Head of Product Management Mobile.

I sin roll som SVP Synergies & Operations kommer Amy Lee att fokusera på att maximera värdet av 
Stillfronts ekosystem av växande antal studios och arbeta tillsammans med övriga medlemmar i 
operativa affärsledningen. I sin roll kommer Amy att ansvara för support och styrning av särskilda 
spelstudios inom gruppen genom att vara en partner till studios i deras strävan att fortsätta sin positiva 
utveckling och tillväxtresa.

Amy har omfattande erfarenhet och expertis från olika roller inom produktutveckling, 
onlinemarknadsföring och live operations inom spelindustrin. Tidigare erfarenheter inkluderar rollen 
som Lead Product Manager på Walt Disney där hon ledde produktutvecklingsteamet och ledde live 
operations för Disneys mobila free-to-play titlar. Före tiden på Walt Disney hade Amy en roll som 
Performance Marketing Analyst på Nexon.

“Det är med stor glädje som jag välkomnar Amy till Stillfront-teamet i rollen som SVP Synergies & 
Operations. En av Stillfronts grundpelare är vår förmåga att realisera synergier och skapa samarbeten 
mellan våra studios. Amy har en imponerande bakgrund och expertis inom många områden inom 
spelutveckling och hon kommer att spela en viktig roll i att maximera värdet av vår unika Stillops 
plattform”, säger Alexis Bonte, COO, Stillfront.

“Jag är oerhört glad att få börja på Stillfront i den här nya rollen. Stillfront består av otroligt duktiga 
spelstudios med stora möjligheter att bygga ett starkt ekosystem för värdeskapande och fortsätta driva 
tillväxt. Jag är mycket glad att få bli partner till ett antal studios och arbeta nära dem i deras fortsatta 
tillväxt och att bidra till gruppen som helhet”, säger Amy Lee.

Amy tillträder sin position idag den 15 november 2021.

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj 
har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och 
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 250+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Kanada. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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