
Paradox Interactive AB (publ) genomför
byte av VD och styrelseordförande
På grund av olika uppfattningar om bolagets strategi framåt har Paradox Interactive AB:s (publ) VD
Ebba Ljungerud beslutat att lämna VD-posten med omedelbar verkan. Styrelsen tillsätter med
omedelbar verkan Fredrik Wester, bolagets ordförande, som VD. Ebba Ljungerud stannar en period för
att säkerställa en god överlämning. I samband med Fredrik Westers tillträde som VD har han avgått som
ordförande i styrelsen med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att utse Håkan Sjunnesson, idag
vice styrelseordförande, till styrelseordförande.

• Ebba har gjort ett fantastiskt arbete som vd för Paradox Interactive. Under hennes ledarskap har
organisationen, basen av lojala spelare och våra spelprojekt stärkts och växt vilket ger bolaget
goda förutsättningar för tillväxt under lång tid framåt. Vi beklagar att hon valt att avgå men
önskar henne all lycka till i framtida åtaganden, säger Håkan Sjunnesson, styrelseordförande för
Paradox Interactive.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Wester, VD, Paradox Interactive
Håkan Sjunnesson, styrelseordförande, Paradox Interactive
e-mail; ir@paradoxinteractive.com
telefon; +46 703 55 54 18
 

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom
angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 18:00 CET.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox består idag av förlagsverksamhet samt egen utveckling av datorspel och
varumärken. I spelportföljen finns idag fler än 100 titlar och Paradox äger de viktigaste varumärkena
som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect,
Magicka, Age of Wonders samt World of Darkness varumärkeskatalog. Sedan starten 2004 har Paradox
gett ut spel världen över, först via fysisk distribution men sedan 2006 främst i digitala
distributionskanaler. Företaget utvecklar främst spel för PC och spelkonsoler, men släpper även spel på
mobila plattformar. Till de största marknaderna hör USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, Frankrike,
Ryssland och Skandinavien. Idag spelar över fem miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och
antalet registrerade Paradox-användare överstiger 20 miljoner. 

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Certified
Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, besök
www.paradoxinteractive.com. 
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