Adventures for Everyone

DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 1 - 2019

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2019:
•

Omsättning 2 104 TSEK

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 553 TSEK

•

Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 588 TSEK

•

Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK
* På grund av koncernbildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för
den rapporterade perioden på koncernnivå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:
•

Utvidgar mjuklanseringen av Wordington till alla länder:
Den 25 mars 2019 meddelade bolaget att man valt att utvidga sin mjuklanseringen av speltiteln Wordington till alla länder på plattformarna Google Play och App Store. Wordington har hittills under mjuklanseringen uppvisat starka resultat och för att påskynda mjuklanseringsprocessen och ytterligare utvärdera spelets potential på en global marknad valde bolaget att aktivera speltiteln tillgänglig i
samtliga länder. Wordington väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word-genren.

•

Utvidgar mjuklanseringen av Wordington:
Den 14 mars 2019 meddelade bolaget att man utvidgade mjuklanseringen av sin speltitel Wordington för att kvalitetssäkra spelets nyckeltal
över fler marknader och språk. Wordington väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ
spelupplevelse inom Word genren. Mjuklanseringen för Wordington har hittills gett mycket positiva resultat i form av retention/kvarhållning
av spelare samt höga betyg i spelbutikerna App Store och Google Play med genomsnitt 4,6 av 5.

•

Utvecklar och publicerar Match-3 spel under världskända varumärket Hell’s Kitchen:
Den 31 januari 2019 offentliggjorde bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med ITV Studios Global Entertainment avseende att
utveckla och agera publicist för ett Match-3-spel under det välkända internationella varumärket Hell’s Kitchen. Realityserien Hell’s Kitchen har
lanserats i över 20 länder så som Australien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Den amerikanska versionen är
såld över hela världen, den har hittills producerats i 18 säsonger på FOX och är ledd av den brittiska stjärnkocken Gordon Ramsey. På programmets YouTube-kanal har fans på ett år strömmat 250 miljoner minuters innehåll av sitt favoritprogram. Samarbetet markerar en oerhört
spännande start för Qiiwi’s nya verksamhetsområde ”Branded Games”.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång:
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
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VD har ordet
Stort fokus på Wordington!
Under det första kvartalet 2019 har bolagets huvudsakliga fokus
legat på speltiteln Wordington som sedan mjuklanseringen
inleddes i december 2018 uppvisar mycket lovande resultat. Med
tanke på detta har vi valt att koncentrera fler resurser för speltiteln
för att snabbare kunna nå ett stadie där vi kan inleda en global
lansering och markant skala upp marknadsföringsinsatser och
omsättning.

Wordington bidrog under det första kvartalet med totalt ca
241 TSEK i totala intäkter vilket kan sättas i relation till
investeringar i marknadsföringskampanjer under första
kvartalet på ca 173 TSEK vilka till dagens datum är över 130%
ROI-positiva. Under april månad har Wordington genererat
totalt ca 400 TSEK i totala intäkter med fortsatt stark ROI på
marknadsföringskampanjer.

Omsättningsminskning jämfört med första kvartalet föregående
år härleds framförallt till en väsentlig minskning i investeringar
i marknadsföring vilket är det som bygger omsättning i vår
verksamhet. Under första kvartalet föregående år investerades
ca 3,8 MSEK i marknadsföring jämfört med 0,3 MSEK under den
rapporterade perioden. Samtidigt ser vi en väldigt positiv ökning
i bidrag till omsättningen från speltitlar utanför samarbetsavtal
vilket jämfört med föregående års kvartal stigit med över 500%.

Med tanke på att vi fortfarande befinner oss i en mjuklansering för
speltiteln Wordington och att vi fortsatt optimerar och förbättrar
nyckeltal ser framtiden för speltiteln minst sagt väldigt ljus ut och
på en nivå vi inte upplevt med någon tidigare speltitel på en global
nivå.

Med den skalbara datadrivna affärsmodell vi har och de positiva
besked vi fått i Wordington ser vi goda möjligheter att under
fortsättningen av 2019 nå en god avkastning på genomförda
marknadsföringsinsatser och således en ökad omsättning.
WORDINGTON PASSERAT 200 000 SPELARE, UPPVISAR
STARK ROI
Mjuklanseringen av Wordington genomförs i olika steg för att
säkerställa att speltiteln når upp till de nyckeltal som krävs för att vi
skall kunna växa speltitelns spelarbas på ett kostnadseffektivt sätt
via marknadsföring och nå en god avkastning
på spenderat kapital. Då vi i Wordington
sett så pass positiva signaler valde vi i
slutet av mars att aktivera speltiteln i
samtliga länder för att snabbare kunna
dra slutsatser kring nyckeltal på kritiska
marknader.
Under mjuklanseringen hittills har
Wordington passerat 200 000 spelare fördelat
primärt över länder USA, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien.
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HELL’S KITCHEN UTVECKLAS ENLIGT PLAN
Under det första kvartalet har givetvis också ett stort fokus legat
på utvecklingen av vårt kommande match-3 spel under det
världskända varumärket ”Hell’s Kitchen”. Vi är extremt nöjda
med att vi lyckats få till detta samarbetet med iTV Studios och
potentialen är stor för att detta blir en mycket lyckad första
speltiteln inom affärsområdet ”Branded Games”.
Primärt utvecklas speltiteln av vår cypriotiska studio med
stöd och assistans från vårt svenska team. Tillsammans
med iTV Studios förbereder vi speltitelns mjuklansering och
marknadsföringsstrategier. Det är väldigt spännande att
arbeta tillsammans med en så stor aktör som iTV Studios
och de kontaktnät som öppnas upp för oss i och med detta
samarbetet kommer vara mycket värdefullt för Qiiwis framtida
affärsmöjligheter och stärker oss inom flera områden avseende
publicitet och kännedom.
Vi arbetar också vidare aktivt med andra samarbetsmöjligheter
inom affärsområdet ”Branded Games” där vi förhoppningsvis kan
återkomma inom kort med mer information.

FORTSATT OPTIMERING AV BACKPACKER®
Under det första kvartalet har vi även haft stort fokus på speltiteln
Backpacker® där vi fortsatt utvärderar och analyserar förändringar
i spelmodell och intäktspotential för att kunna investera i
marknadsföring för att växa speltitelns spelarbas och bidrag till
omsättningen. Då vi ser mycket goda resultat av intäkter från
så kallade belöningsannonser i Wordington och den positiva
effekt i spelmekanik/nyckeltal som detta bidrar till kommer vi
framöver att lägga ett stort fokus på att även inkludera detta
mer i spelmomenten i Backpacker®. Målsättningen är att detta
komma öka genomsnittlig intäkt per aktiv spelare samt förbättra
spelarengagemang och nyckeltal.
I vår strategi 2019 – 2021 har vi flertalet kommande speltitlar under
varumärket Backpacker® inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/
Puzzle och med de positiva resultaten från Wordington och den
metagaming satsning vi inledde under 2018 känner vi oss trygga
i att vår pipeline med kommande speltitlar har stor potential att
lyckas globalt. Genom att återanvända redan utvecklad plattform
för Backpacker® och Wordington för dessa speltitlar innebär detta
att vi kan nå ut med extremt konkurrenskraftiga speltitlar med
korta utvecklingsinsatser.
UTÖKAD PERSONALSTYRKA PÅ CYPERN, MINSKAD I
SVERIGE
Under det första kvartalet har vi valt att utöka vårt cypriotiska
team med ytterligare 6 resurser för att dels stötta upp och bidra
till utvecklingen av Hell’s Kitchen samt för att accelerera och ta
tillvara på den stora potentialen vi ser i speltiteln Wordington. Värt
att nämna är att vi under kvartalet även minskat personalstyrkan
i Sverige med 2 resurser. Kostnadseffektiviteten per anställd
på Cypern jämfört med Sverige är ca 50% och som vi tidigare
informerat om är vår ambition att utöka vår personalstyrka på
Cypern primärt vilket innebär låga risker.
QIIWI GAMES PORTAL, NY HEMSIDA OCH
VARUMÄRKESBYGGNAD
Vårt team har även fokuserat på att förbättra hur Qiiwi uppfattas
ur ett varumärkesperspektiv vilket är extremt viktigt för att bygga
bolaget starkt på lång sikt. Nyligen lanserade vi en förbättrad
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hemsida på www.qiiwi.com som förmedlar vår verksamhet på ett
bättre sätt. Vi kommer fortsätta att förbättra hemsidan framöver.
Vi har även arbetat med den kommande ”Qiiwi Games Portal”
som kommer att finnas tillgänglig i våra speltitlar för att knyta
våra kunder närmare oss och samtidigt skapa ett sätt att kunna
inleda partnerskap med andra mobilspel inom samma genrer som
Qiiwi fokuserar på. Detta innebär i praktiken att om en spelare i en
speltitel enligt dataanalys riskerar att sluta spela ett av våra spel så
kan denna bli korsmarknadsförd till en annan speltitel utvecklad
av Qiiwi eller till en speltitel utvecklad av en extern part där Qiiwi
erhåller intäkter från spelaren.Detta innebär att vi skapar betydligt
fler intäktsmöjligheter på de spelare vi införskaffar och förväntar
oss kunna höja vårt nätverkslivstidsvärde rejält. Då många
mobilspelsbolag brottas med svårigheter att växa sina mobilspel
på grund av höga anförskaffningskostnader ser vi detta som ett
attraktivt erbjudande för att kunna utbyta trafik sinsemellan
samtidigt som vi förstärker varumärket Qiiwi.
Det första kvartalet under 2019 har varit en mycket händelserik
period för Qiiwi där vi dubblat vår personalstyrka på Cypern,
slutit ett viktigt samarbetsavtal med iTV kring Hell’s Kitchen inom
affärsområdet ”Branded Games” och ser väldigt positiva signaler
från Wordington som närmar sig att inleda sin globala lansering.
Med det första kvartalet genomfört anser jag att våra utsikter för att
2019 skall bli ett mycket lyckat år för Qiiwi markant stärkts.

Erik Dale Rundberg
VD för WeAreQiiwi Interactive AB

Nyckeltalsredovisning för första kvartalet 2019
Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parantes redovisas föregåendes kvartals värde.)
ARPDAU:
ARPDAU för första kvartalet 2019 var 0,47 SEK (0,64 SEK) vilket är en försämring jämfört mot det fjärde kvartalet 2018. När bolaget
intensifierar marknadsföring och framgent lanserar fler speltitlar globalt under 2019 bedöms nyckeltalet påverkas positivt. (ARPDAU
är ett nyckeltal som symboliserar den genomsnittliga totala intäkten per daglig aktiv spelare. Detta värde redovisas innan avdrag för
plattformskostnader och exkluderat moms.)
DAU:
Det genomsnittliga antalet DAU för första kvartalet 2019 var 31 037 st (35 236 st) vilket är en försämring jämfört mot det fjärde kvartalet 2018.
När bolaget intensifierar marknadsföring och framgent lanserar fler speltitlar globalt under 2019 bedöms nyckeltalet påverkas positivt. (DAU
är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika spelare.)
MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för första kvartalet 2019 var 126 089 st (140 887 st) vilket är en försämring jämfört mot det fjärde kvartalet
2018. När bolaget intensifierar marknadsföring och framgent lanserar fler speltitlar globalt under 2019 bedöms nyckeltalet påverkas
positivt. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)
STICKINESS:
Stickiness för första kvartalet 2019 var 24,62% (25,01%) vilket är en försämring jämfört med det fjärde kvartalet 2018. (DAU/MAU kvoten ofta kallad Stickiness - indikerar att spelarna under det första kvartalet 2019 uppvisar en marginell försämrad aktivitet och lojalitet jämfört
med det fjärde kvartalet 2018.)
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

Rörelsens intäkter
Omsättning
Omsättning från samarbetsavtal
Aktiverat arbete (personal)
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader, samarbetsavtal
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Omräkningsdifferens
Minioritetsandel av resultat
Årets resultat

2019

Första kvartalet
2018*

12 månader
2018

892
457
755
2 104

-

1 698
16 283
1 720
19 701

-181
-269
-904
-1 967
-3 321

-

-351
-15 673
-2 686
-5 472
-24 182

-1 217

-

-4 481

-336

-

-840

-1 553

-

-5 321

-35

-

-20

-35

-

-20

-1 588

-

-5 341

-

-

-1

-1 588

-

-5 342

*På grund av koncernombildning under det tredje kvartalet 2018 saknas jämförelsetal för den rapporterade perioden på koncernnivå.
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utv.
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

2018-12-31

2 764
4 277
7 041

2 085
4 528
6 613

18
18

19
19

57
57

57
57

Summa anläggningstillgångar

7 116

6 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

560
22
223
224
1 029

460
20
331
243
1 054

Kassa och bank

6 987

10 093

Summa omsättningstillgångar

8 016

11 147

15 132

17 836

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR KONCERN
Alla belopp i tusentals kronor
2019-03-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

823
2 609
3 432

823
1 845
2 668

29 847

29 847

-17 128

-11 033

-

-4

-1 588

-5 342

-343

-341

Summa fritt eget kapital

10 788

13 127

Summa eget kapital

14 220

15 795

313
194
405
912

1 444
171
204
222
2 041

15 132

17 836

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Omräkningsdiff på årets resultat
Årets resultat
Minioritetsintresse

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET
Första kvartalet

Alla belopp i tusentals kronor
2019

2018

2018

892
457
447
1 796

170
3 507
116
3 793

1 697
16 283
1 082
19 062

-181
-269
-796
-1 387
-2 633

-27
-3 914
-445
-943
-5 411

-350
-15 673
-3 101
-4 657
-24 118

EBITDA

-837

-1 394

-4 719

Avskrivningar

-85
-922

-85
-1 479

-337
-5 056

Rörelseresultat (EBIT)

-922

-1 479

-5 056

-1

-1

-21

-1

-1

-21

-923

-1 480

-5 077

-

-

-

-923

-1 480

-5 077

Rörelsens intäkter
Omsättning
Omsättning från samarbetsavtal
Aktiverat arbete (personal)
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader, samarbetsavtal
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2019-03-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Balanserade utgifter för utv.
Programvaror, varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar

156
1 651
1 807

240
1 205
1 445

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andelar i utl. dotterföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

400
5 600
6 000

400
5 600
6 000

Summa anläggningstillgångar

7 807

7 445

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Fodringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

560
22
95
557
218
1 452

459
20
332
236
1 047

Kassa och bank

6 842

9 703

Summa omsättningstillgångar

8 294

10 750

16 101

18 195

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - FÖR MODERBOLAG
Alla belopp i tusentals kronor
2019-03-31

2018-12-31

823
1 651
2 474

823
1 205
2 028

Fritt eget kapital
Överkursfond
Emissionskostnader

29 847

29 847

-

-

Balanserat resultat

-16 129

-10 605

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

Årets resultat

-923

-5 077

Summa fritt eget kapital

12 795

14 165

Summa eget kapital

15 269

16 193

267
25
194
346
832

1 444
50
286
222
2 002

16 101

18 195

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Finansiella kommentarer
KONCERNREDOVISNING
Rapporten avser koncernen. Där moderbolaget WeAreQiiwi
Interactive AB äger 100% av aktierna i det cypriotiska dotterbolaget
WeAreQiiwi International Ltd (tidigare MilliPlay Ltd) samt 50%
av aktierna i intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB, vilka
tillsammans nedan refereras till som ”Qiiwi”.
Förvärvet av WeAreQiiwi Internation Ltd genomfördes den 1a juli
2018. Detta innebär att det saknas jämförelsetal för koncernnivå
för det första och andra kvartalet 2018. I koncernens rapporterade
siffror för helåret 2018 är dotterbolaget, WeAreQiiwi International
Ltd, medräknat från och med den 1a juli 2018.
Då dotterbolagets redovisningsvaluta är EUR har omräkning
skett på aktuell växlingskurs vid balansdagen. De koncerninterna
transaktionerna har neutraliserats i resultat- och balansräkning.

INTÄKTER
Qiiwi’s intäkter består i huvudsak av köp som spelarna genomför i
spelen (In-App Purchase) samt annonsintäkter från annonser som
visas i inne i spelen.
All försäljning av Qiiwi’s spel sker via mobila plattformar som
App Store, Google Play, Amazon App Store och Facebook. Qiiwi
redovisar dessa försäljningsintäkter brutto, det vill säga före
avdrag. Det innebär även att kostnaden för dessa plattformar läggs
till som en kostnadspost under "Direkta kostnader".
Qiiwi har tidigare kommunicerat att samarbetet med MAG
Interactive AB, gällande spelet Backpacker®, har upphört. Delade
intäkter från samarbetet och även andra framtida samarbeten
där det finns en inkomstdelning redovisas separat i Bolagets
resultaträkning.
Periodens omsättning härrör främst från spelen Backpacker®
och Wordington. Intäkterna är huvudsakligen genererade på den
europeiska och amerikanska marknaden.
I posten för intäkter redovisas även Aktiverat arbeta för egen
räkning. Vilket upparbetats i både moderbolag och dotterbolag.
För den rapporterade perioden har ingen aktivering av kostnader
skett hänförligt till spelet Backpacker®, utan endast hänförligt
till ej globalt lanserade titlar. För Backpacker® har all utveckling
konstandsförts direkt.
DIREKTA KOSTNADER
Direkta kostnader utgörs av plattformskostnader till Apple, Google,
Amazon och Facebook i regel 30% vid inApp-purchases. I posten
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för Direkta kostnader samarbetsavtal ingår även poster som ryms
inom samarbeten, som tex provisionsutbetalningar.
PERSONALKOSTNADER
Qiiwi har personal dels i Sverige samt på Cypern. Under 2019 har
ytterligare rekrytering skett av främst utvecklare och grafiker till
kontoret på Cypern. Antalet anställda var vid periodens utgång
totalt 19 stycken.

ÖVRIGA KOSTNADER
I posten för övriga kostnader ryms kostnader för främst
lokaler, IT-tjänster och marknadsföring. Marknadsföring har
för den rapporterade perioden ökat något, då Qiiwi påbörjat
marknadsföring av spelet Wordington som befinner sig i
mjuklanseringsstadie.
För den rapporterade perioden finns inga kostnader av
engångskaraktär.
AVSKRIVNINGAR
Qiiwi’s avskrivningar för det rapporterade perioden avser
främst koncernmässig Goodwill samt avskrivning av
lokaliseringskostnader för spelet Backpacker.
Avskrivningar för utvecklingsutgifter följer koncernens aktiveringsoch avskrivningsprinciper, medans Goodwill skrivs av över 5 år.
AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL
Qiiwi har under den rapporterade perioden inte genererat någon
vinst och följaktligen är avkastningen på såväl eget som totalt
kapital negativ.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella anläggningstillgångar utgörs av
balanserade utgifter för externa lokaliseringskostnader och eget
aktiverat arbete samt koncernmässing goodwill.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter vilket för den
rapporterade perioden helt är hänförligt till löner.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings
prövas årligen. Qiiwi tillämpar en nyttjandeperiod för balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten på 24 månader, för goodwill och
inventarier är avskrivningen 60 månader.

EGET KAPITAL
Det egna kapitalets utveckling redovisas i samband med
bokslutskommuniké.
KASSAFLÖDESRAPPORT
Rapport över kassaflödet redovisas i samband med halvårsrapport
och bokslutskommuniké.
SOLIDITET
Koncernens soliditet uppgick till 94% vid periodens utgång.
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie för den redovisade perioden uppgick till -0,19
SEK (-).
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
De koncerninterna transaktionerna har i koncernredovisningen
neutraliserats mellan moderbolaget och WeAreQiiwi International
Ltd.
Under den rapporterade perioden har inga transaktioner skett med
intressebolaget Alega & Qiiwi Learning AB.
ANTAL UTESTÅENDE AKTIER
Antal utestående aktier var 8 234 852 stycken vid periodens utgång.
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REVISOR
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
ÖVRIGT
Speltiteln WordMunch har under perioden beslutats att
avvecklas på grund av att bolaget inte ser något incitament i att
investera tid i speltiteln mer utan vill fokusera på övriga titlar i
portföljen. WordMunch har inte stått för några intäkter under den
rapporterade perioden eller under föregående år och kommer att
tas bort ifrån spelbutikerna.
NÄSTA RAPPORT
Nästa rapport kommer att offentliggöras den 15 augusti.
För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com
Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS
och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och
bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern.
Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual
Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade.
Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.
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Adventures for Everyone

WeAreQiiwi Interactive AB
Stora Torget 3 E
441 30 Alingsås
Telefon: 0322-635 000
E-post: info@qiiwi.com
Hemsida: www.qiiwi.com
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