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Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021
På Stillfronts kapitalmarknadsdag i Stockholm idag med start kl. 15:00 CET kommer VD Jörgen 
Larsson och övriga medlemmar av Stillfronts koncernledning att följa upp på koncernens strategi, 
finansiella modell och presentera en mer djupgående bild av Stillfronts verksamhet.

“När vi kommunicerade vår uppdaterade strategi i november 2019 hade vi en tydlig agenda för vägen 
framåt. Vi har sedan dess avsevärt diversifierat vår publik, genrer och våra intäktsströmmar. I våra 
studios har vi framgångsrikt implementerat ett ESG-program, accelererat synergier och samarbeten, 
ökat antalet spel med bibehållen lönsamhet, utökat vår räckvidd på marknaden och stärkt vår Stillops-
plattform. Tre gånger så stora som vi var för två år sedan fortsätter vi att leverera på vår strategi och vi 
står fast vid våra finansiella mål och ambitionen att bygga ett ledande ‘free-to-play powerhouse’", säger 
Jörgen Larsson, VD.

Presentationerna kommer att behandla flera ämnen, bland annat hur Stillfront arbetar med sina 
studios efter att de förvärvats och ge en djupare inblick i den finansiella modellen och ytterligare 
detaljer om de senaste och kommande spellanseringarna, inklusive titlar som DogLife, BitLife DE, 
Iron Order 1919, The General, Love and Passion, och SIEGE: Apocalypse.

Talare vid Stillfronts kapitalmarknadsdag är Jörgen Larsson, VD, Alexis Bonte, COO, Andreas 
Uddman, CFO, Marina Andersson, Head of M&A, Phillip Knust, CPO; samt representanter från 
Stillfronts studios Goodgame Studios, Moonfrog Labs, Candywriter och Sandbox Interactive.

Mer information om evenemanget, inklusive en fullständig agenda, finns tillgänglig på Stillfronts 
hemsida på .https://www.stillfront.com/en/capital-markets-day-2021/

Presentationerna kommer att hållas på engelska och evenemanget kommer att streamas live på 
. Webbsändningen förväntas avslutas kl. 18:00 https://www.stillfront.com/en/capital-markets-day-2021/

CET. Ingen förregistrering krävs för deltagande på webbsändningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon: +46 70 8 11 64 30
E-mail: sofia@stillfront.com
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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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