
 

 
Pressmeddelande 
Karlstad, 23 januari, 2020 
 
Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest 
etablerar ny spelutvecklingsstudio: River End Games 
 
River End Games är en ny spelutvecklingsstudio baserad i Göteborg. Den 
finansieras och understöds av Embracer Groups helägda dotterbolag Amplifier 
Game Invest och består av ett handplockat team av mycket erfarna 
spelutvecklare under ledning av Anders Hejdenberg och Karl Broström. 
 
"På Amplifier Game Invest såg vi en möjlighet att bygga ett exceptionellt starkt team 
och grunda en ny ambitiös studio i Göteborg. Vi kontaktade Anders Hejdenberg och 
Karl Broström som båda blev entusiastiska inför möjligheten", säger Per-Arne 
Lundberg, VD för Amplifier Game Invest (tidigare Goodbye Kansas Game Invest). 
 
River End Games kommer initialt att bestå av ett team med sex erfarna 
spelutvecklare, med en genomsnittlig branscherfarenhet på 18 år. De är redan igång 
med utvecklingen av studions första titel, som bygger på ett egenutvecklat 
varumärke, med fokus på storytelling och visuell design. 
 
Att Amplifier Game Invest etablerar och heläger en ny studio, med full finansiering 
och stöd från en framgångsrik global aktör som Embracer Group, är en ny modell 
som fyller ett tomrum på marknaden. Målet är att attrahera ambitiösa och erfarna 
spelutvecklare genom att ge dem kreativ frihet att utveckla fantastiska spel och växa. 
Den nya modellen ger utvecklarna ett finansiellt incitament baserat på spelens 
framgång på marknaden, vilket gör att de helt kan fokusera på den kreativa 
processen.  
 
River End Games är ett helägt dotterbolag till Amplifier Game Invest AB, och blir ett 
av flera spelutvecklingsbolag i Amplifier-familjen. Amplifier Game Invest är ett helägt 
dotterbolag till Embracer Group.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Lars Wingefors, grundare och VD, Embracer Group AB (publ) 
Tel: +46 708 47 19 78 
E-mail: lars.wingefors@embracer.com 

Per-Arne Lundberg, VD, Amplifier Game Invest 
Tel: +46 705 66 05 55 
E-mail: per-arne.lundberg@amplifiergameinvest.com 
 
Anders Hejdenberg, Creative Director, River End Games 
E-mail: anders@riverendgames.com 
https://www.riverendgames.com 
 



 

 
Om Amplifier Game Invest: 
Amplifier Game Invest (tidigare Goodebye Kansas) söker efter och investerar 
internationellt i de mest begåvade utvecklarna i spelbranschen. Målet är att, genom 
tillskott av expertis och erfarenhet inom spelutveckling, långsiktigt stärka bolagen och 
skapa mer framgångsrika spel. Amplifier Game Invest har för närvarande sju aktiva 
investeringar i bolag i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

För mer information, vänligen gå till: https://www.amplifiergameinvest.com   

Om Embracer Group: 
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och 
konsolspel för den globala spelmarknaden. 

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken, som till 
exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, 
Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler. 
Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa 
koncernerna: Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. 
Koncernen har 19 interna studios och fler än 3000 medarbetare och kontrakterade 
utvecklare i fler än 40 länder. 

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under 
kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på 
info@fnca.se +46-8-528 00 399.  

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com  

 


