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Net Gaming Europe AB byter namn till Acroud AB
Namnbytet sker som en del av det omfattande förändringsarbete som inletts i samband
med att Robert Andersson har tillträtt som VD och som innebär intensifierad fokus på
organisk tillväxt och entreprenörskap.

I samband med namnbytet byter även bolaget ”ticker symbol” på Nasdaq till ”ACROUD”
från den 17e juli samt lanserar bolaget ett “manifest” som kommer genomsyra
verksamheten och bolagets tillväxtresa framöver. Detta är Acroud´s ”manifest”:
“We are a challenger on a quest.
We are adapting and we are here to disrupt and claim what hasn’t been claimed.
We are here for the challenge, for the joy, for the pride of giving people guidance in their
everyday life and supporting brands building their crowds.
We are here for the challenge because that’s our motto on how to enable synergies
between people and brands.
We are here for the joy because that’s our motto on how to attract and nurture existing
and future talent.
We are here for the pride because that’s our motto on how to build confidence and longlasting relationships.
We are a challenger on a quest, and our journey has just begun.
We are Acroud. Join the ride!”
Robert Andersson, CEO, kommenterar namnbytet och den kommande tillväxtresan;
“Jag är stolt över att jobba med så många talangfulla medarbetare, och nu tar vi ett
rejält steg i riktning mot att skaffa en kraftig tillväxt inom en internationell och mycket
expansiv bransch”
Robert Andersson, VD och koncernchef

Alla anställda kan numera nås på email ”@acroud.com” samt är bolagets nya domän
www.acroud.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017
Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001
ACROUD AB (publ)
Telefon: +356 2132 3750/1
E-mail:
info@acroud.com
Websida: www.acroud.com
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Om ACROUD AB
ACROUD äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation
i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder –
främst speloperatörer. Genom sajterna genererar ACROUD användare av hög kvalitet till främst
globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor
på Malta. Aktien (ACROUD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser:
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

