
MTG utser Melanie Calu till ny Group
People and Culture Director
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) är glada att meddela att koncernen har stärkt sin
ledningsgrupp genom rekryteringen av Melanie Calu som vår nya Director of People and Culture.
Tillsättningen är ett viktigt element i vår ambition att bygga en global ”by” för gamingbolag, där
entreprenörer kan accelerera sin tillväxt. Melanie kommer i denna nya roll att vara en drivande kraft för att
hitta och implementera nya kollaborativa sätt att jobba över hela MTG:s portfölj, vilket kommer hjälpa oss
att leverera på vår strategi och tillväxtambitioner.

Melanie kommer att jobba nära MTG:s befintliga HR-ledare, och stödja koncernen med att främja en kultur som
både hjälper medarbetare att nå sin fulla potential, och stärker de entreprenörer som är en del av MTG. Hon har en
lång meritlista som inkluderar ledande personalfunktioner för både större bolag och startups. Innan MTG var hon
personalansvarig för AMD, en av de globala ledarna inom halvledarteknik. Före detta har hon även haft ledande
HR-roller på bolag inom e-handel och digitala medier.

Koncernchef och VD Maria Redin kommenterade:

"MTG:s gamingbolag har lyckats tack vare team med högpresterande, talangfulla och kreativa kollegor. Vi är glada
att välkomna Melanie till koncernen och ser fram emot hennes hjälp med att utveckla vår talangstrategi och
optimera våra medarbetarprocesser. Vår framgång bygger på kvaliteten och engagemanget hos våra medarbetare,
och vi vill att MTG ska kunna attrahera och behålla de bästa talangerna i branschen när vi fortsätter vår resa som en
spelkoncern.”

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som
äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning
genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt
och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av
spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en
internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under
symbolerna MTGA och MTGB.
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