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Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q4 rapport och 

bokslutskommuniké  
 
Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med 

publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/2020 och 

delårsrapporten för fjärde kvartalet, perioden januari-mars 2020. Rapporten 

publiceras kl 06.00 den 20 maj. 

 

Presentationen hålls på engelska av VD Lars Wingefors och CFO Johan 

Ekström, varefter det finns möjlighet att ställa frågor. 

 

Covid-19 

Embracer Group värnar om intressenters hälsa och strävar för att bidra till att 

begränsa spridning av coronaviruset, samt följer gällande restriktioner och 

myndighetsrekommendationer. Med anledning av det vidtas därför 

försiktighetsåtgärder i samband med presentationen. Embracer Group håller 

presentationen i Karlstad, där huvudkontoret är beläget, och uppmanar 

intressenter att delta digitalt i presentationen. Personligt deltagande är 

fortfarande möjligt, men antalet platser är strikt begränsade för att minimera 

risken för spridning av coronaviruset. Deltagare som uppvisar sjukdomssymptom 

eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta personligen. Ingen 

förtäring eller dryck kommer att erbjudas.  

 

Dag: 20 maj, 2020 

Tid: 09:00-10:00 (CET) 

Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad eller via webcast och 

telefonkonferens 

 

Ställ gärna frågor i förväg genom att e-posta dem till: ir@embracer.com 

 

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/embracer-group-q4-2019-2020 

 

Nummer till telefonkonferens SE: +46850558358 UK: +443333009263  

US: +18335268398 

https://tv.streamfabriken.com/embracer-group-q4-2019-2020
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Vänligen ring in ett par minuter innan presentationen börjar. För att delta 

vänligen uppge ditt för- och efternamn samt bolagsnamn. För att ställa frågor vid 

Q&A tryck 1. 

Vänligen föranmäl personlig närvaro på Elite Stadshotellet här: 
https://financialhearings.com/event/12450  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Wingefors, Grundare och VD, Embracer Group AB (publ) 
Tel: +46 708 47 19 78 
E-mail: lars.wingefors@embracer.com 

Om Embracer Group: 
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- 
och konsolspel för den globala spelmarknaden. 

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som 
till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs 
ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z 
och många fler. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de 
fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, 
Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Bolaget har 31 
interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler 
än 40 länder. 

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under 
kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som 
nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399. 

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com 
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