
Beyond Frames tillsätter ny vd

Stockholm, 2021-11-25 - Ace St. Germain har rekryterats som ny verkställande direktör och
koncernchef för Beyond Frames och kommer att tillträda tjänsten den 1 februari 2022. Ace har en
lång erfarenhet av att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö.
Avgående tf vd Ricky Helgesson kommer fortsätta att arbeta heltid i koncernen och i styrelsen.

Beyond Frames Entertainment AB (publ) tillsätter Ace St. Germain som ny vd och koncernchef. Ace har rötter i
San Francisco och 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsindustrin. Han har erfarenhet
från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, så som Head of Content på Twitch
(Amazon), Senior Director of Content på Crunchyroll (Warner Media), Senior Account Executive inom Games på
Twitter, Project Manager på Sony PlayStation och nu senast som strategikonsult i eget bolag. Ace tillträder som ny
vd den 1 februari 2022.

”Viktiga kriterier i vår rekryteringsprocess har varit att hitta en person som är passionerad för VR/AR/MR, har en
strategisk höjd, vana att arbeta internationellt, förstår spel och underhållning, och som har kapacitet att positionera
Beyond Frames som en ledande förläggare inom spel och underhållning. I Ace känner vi att vi har hittat rätt person
med förmåga att se bortom ramarna.” säger Fredric Gunnarson, styrelseordförande i Beyond Frames.

Tillträdande vd Ace St. Germain:
“Med miljoner nya spelare som tillkommer inom VR varje år, finns det inget ställe jag hellre skulle vilja vara på än
tillsammans med de gränslöst kreativa, begåvade och briljanta teamen här på Beyond Frames. Med en prisbelönt
spelportfölj och ett best-in-class publishing-team, är vi i en fantastisk position för att bli en ledande leverantör av
VR-, AR- och MR-underhållning. Jag är hedrad av att ha blivit utvald av Ricky, resten av styrelsen och
ledningsgruppen för att leda koncernen in i sitt nästa kapitel.”.

Ricky Helgesson, medgrundare och som sedan 1 juli 2020 agerat tillförordnad vd:
“Jag är fantastiskt nöjd med att kunna välkomna Ace till Beyond Frames och ser fram emot att få arbeta
tillsammans med honom under vår expansion. Min främsta passion har alltid varit våra produkter och den
innovativa kraften i vårt spelskapande. Som fortsatt del av styrelsen, ledningsgruppen i Beyond Frames som Chief
Creative Officer och även som Game Director i vår studio Cortopia får jag möjlighet att fortsätta att utveckla
bolagsgruppen i en mer produktnära roll.”.

Fredric Gunnarson, styrelseordförande Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Mobil: +46 (0)79 100 22 90
E-post: ir@beyondframes.com

Denna information är sådan information som Beyond Frames Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 25 november 2021, kl. 08:00 CET.
 


