
 
Första dag för handel i Wicket Gaming 
Idag är första dag för handel i Wicket Gaming som är verksamma inom 
spelutvecklingsbranschen. Bolaget utvecklar och distribuerar så kallade free-to-play-spel 
inom sportgenren baserade på egenägda varumärken.  
 
Bolaget har sedan start 2015 utvecklat ett managerspel, Cricket Manager, inom cricket för 
mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra 
spelare runtom i världen. Bolagets målsättning är att skapa ett av världens mest populära 
cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda 
spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel. 
 
Wicket Gaming har nyligen avslutat en fulltecknad kapitalisering om cirka 21,2 MSEK med 
avsikt att finansiera den stundande lanseringen av mobilspelet Cricket Manager på den globala 
marknaden. 
 
”Vi är mycket stolta över det stora intresset att teckna aktier i Wicket Gaming och ser med 
glädje fram emot att noteras på Spotlight Stock Market. Noteringen är en viktig milstolpe i vår 
ambition att lansera vår första titel, mobilspelet Cricket Manager, på den globala marknaden. Vi 
vill välkomna våra aktieägare och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa i en publik miljö,” 
säger Eric De Basso, VD, Wicket Gaming.  
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”Idag välkomnar vi Wicket Gaming till Spotlight – ett spännande spelutvecklingsbolag som 
fokuserar på sportmanagerspel. Vi ser fram emot att följa deras tillväxtresa med fokus på den 
globala spelmarknaden,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.  
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OM SPOTLIGHT 
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 
tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för 
våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli 
delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som 
Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR. 
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