
Uppdatering med anledning av COVID-19 gällande perioden
januari-mars
70 % ökning av besökstrafiken till M.O.B.A.'s communitys

M.O.B.A’s nätverk av gaming-communities har under mars ökat besökstrafiken med cirka 70 % från 23.5 miljoner besök till cirka
40 miljoner besök jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innefattar samtliga varumärken inom nätverket. 

”Vi ser en ökning av nya medlemmar under perioden, vilket är positivt då varumärkena och de erbjudanden som utvecklas på
plattformen exponeras mot ny publik,” säger M.O.B.A. ´s VD Björn Mannerqvist. ”Trafiken på nätverket var något upp under
januari och februari men sedan mitten av mars har det skett en kraftig ökning".

M.O.B.A.´s affärsmodell som bygger på annonsmarknaden, har med anledning av Corona-virusets påverkan på den globala
ekonomin upplevt justeringar. Under periodens två första månader ökade annonsintäkterna med 20% respektive 50% jämfört med
motsvarande period 2019. Tillväxten avtog dock under periodens sista månad och preliminära intäkter för mars landar på samma
nivå som föregående år och månad. 

”Normalt kommenterar vi inte resultatet före kvartalsrapporten, men det är inte normala tider. Vi kan konstatera att perioden har
genererat högre intäkter än motsvarande period föregående år, men oavsett det bidrar världsläget till att vi räknar med en något
dämpad tillväxt av annonsintäkter under en tid framåt då rådande omständigheter består men en fortsatt stor tillväxt av nya
medlemmar och trafik vilket kommer gynna vår affär på lång sikt”, säger VD Björn Mannerqvist.

Med nuvarande trafiktrend som indikerar på att antalet besök under april kan bli över 50 miljoner kommer M.O.B.A. Network
utlysa en ny tjänst inom bolaget som ansvarig för direktförsäljning och partnerskap och M.O.B.A. ser inga skäl att avvika från
bolagets långsiktiga målsättningar med att utveckla nya tjänster och tillväxtprojekt. M.O.B.A Network har en stark balansräkning
och en kassa som uppgår till nuvarande ca 33 miljoner svenska kronor och har fortsatt en strategi att växa både organiskt och via
förvärv.

”Inom vårt M.O.B.A. nätverk har vi en viss del osåld annonsyta, under gällande förhållanden har vi beslutat att dessa
annonsytor skall användas till WHO’s globala insamling till bekämpning av Corona-virusets spridning”, avslutar VD Björn
Mannerqvist.

Stockholm 2020-04-02

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2 april 2020 08.30 CET.

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar
bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy,
RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).


