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Maria A Grimaldi utses till ny VD i Bublar Group AB (publ)  

 

Bublar Group AB (publ), Nordens största spel- och applikationsbolag inom 

Augmented/Virtual Reality-teknologin, meddelar idag att bolaget kommer att utse 

nuvarande styrelseledamoten, Maria A Grimaldi, till ny VD med tillträde den 13 maj 

2019. Grundaren och nuvarande VD Magnus Granqvist kommer fortsätta att verka i 

bolaget i en ny strategisk roll som fokuserar på att skapa tillväxt i bolagets spelstudio. 

Bublar Group utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden 

baserat på den senaste Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR)-tekniken. 

Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och 

tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB som förvärvades i 

oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF.    

- Maria har bred erfarenhet från ledande befattningar i spelindustrin, från 

affärskonsultverksamhet samt investeringar i tillväxtbolag. Hon kan också Bublar 

Group väl efter sin tid som styrelseledamot, säger Staffan Eklöw, 

styrelseordförande. Vi är mycket glada över att kunna rekrytera en person med 

Marias bakgrund och hennes breda nätverk till rollen som VD för Bublar Group. 

Maria A Grimaldi har gedigen erfarenhet från dataspel- och teknikrelaterade branscher. 

Hon har jobbat med finansiella och affärsstrategiska investeringsfrågor och har operativ 

erfarenhet genom sina år som ansvarig för ANGI - Association for the Nordic Game 

Industry och en operativ affärsutvecklingsroll hos Apegroup Innovation. Maria är idag 

ordförande i spelstudion Fall Damage, styrelseledamot i e-sportplattformen Esportal AB 

och M.O.B.A Network och sitter som jurymedlem i den Nationella Juryn för världens 

största entreprenörstävling, EY - Entrepreneur of the Year. 

- Mina erfarenheter av att analysera och utveckla spelstudios kommer väl till pass 

när vi nu ökar takten i spelstudion för att möta marknadens efterfrågan av spel 

baserade på Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Inom konsult- och 

produktverksamheten har vi dokumenterat att tjänster och produkter baserade 

på Augmented Reality, Virtual Reality och Mixed Reality förväntas öka kraftigt 

inom de strategiska segment vi arbetar med. Bublar Group har redan idag en 

ledande roll på marknaden med denna teknologi och jag ser fram emot att jobba 

med bolagets mycket kompetenta team mot våra högt uppsatta mål. 

Magnus Granqvist kommer nu att fokusera på tillväxtfrågor för gruppens 

spelverksamhet, bland annat genom att stärka och utveckla affärsrelationen med 

japanska Sanrio och med att etablera fler värdefulla IP-avtal för Bublar Groups 

spelportfölj.  



- Magnus har som medgrundare, VD och styrelseledamot på ett förtjänstfullt sätt 

byggt upp Bublar Groups starka position inom AR och VR, säger Staffan Eklöw. 

I och med utnämningen av Maria A Grimaldi till VD-posten drar valberedningen tillbaka 

förslaget till omval av henne som styrelseledamot utan att ersätta hennes plats i 

styrelsen. 

VIKTIG INFORMATION 

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08.30 

CET. 

Om Bublar Group AB (publ) 

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom 

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och 

upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. 

Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och 

tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB 

(www.vobling.com) som förvärvades i oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM 

Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793).  

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50. 

Kontakt 

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 

20, www.bublar.com 

För mer information: 

Staffan Eklöw, Styrelseordförande: staffan@eklaw.se. Telefon: 0761-99 70 00 

Magnus Granqvist, VD: magnus.granqvist@bublar.com. Telefon: 0733-31 17 76  
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