
Toadman Interactive sänder live företagspresentation på onsdag
13 mars 2019 kl.19:00 och börjar med Poddcast för
spelmarknaden
Toadman Interactive AB (publ) vill meddela sina aktieägare och intressenter att bolaget kommer att hålla en live företagspresentation imorgon onsdag den
13 mars 2019 kl.19:00. Dessutom påbörjar bolaget en poddcast för spelmarknaden där VD Robin Flodin diskuterar olika områden i dataspelsbranschen.
Poddcasten finns tillgänglig på Soundcloud och Spotify.

Ytterligare information gällande företagspresentationen och poddcasten finns nedan:

Livesänd Bolagspresentation – 13 Mars, kl. 19.00 till 20.00. Besök toadmaninteractive.com/live. 

-        Kl. 19.00 den 13 Mars håller Toadman Interative en livesänd bolagspresentation för dig som är intresserad av att veta mer om bolaget. 

Podcast: Game Biz After Hours, Toadman Interactives podd med Robin Flodin – Episod 1 tillgänglig nu på Spotify, SoundCloud och andra
plattformar. 

-        Den första episoden av Toadman Interactives podcast Game Biz After Hours är ute nu. Här kan du ta del av gedigen kunskap inom området affärer i
dataspelsbranschen. Robin Flodin och Colin Cragg intervjuar olika experter i ett avslappnat afterwork-format. I första avsnittet tar vi avstamp och Robin
intervjuar sin medverkande värd Colin Cragg.

-        Länk till Soundcloud: http://bit.ly/2EUkLaV

-        Länk till Spotify: spoti.fi/2T0pWey 

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com  

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se 
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen
av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till
mobilen.

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av
betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.


