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Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest expanderar till
Nordamerika, etablerar ny studio i Seattle: C77 Entertainment
Nya spelutvecklingsstudion C77 Entertainment i Seattle är det senaste tillskottet i
portföljen för Amplifier Game Invest, som därmed också expanderar till den
nordamerikanska marknaden. Studion kommer att fokusera på explosiva
actionupplevelser för PC- och konsolspelare.
”Vi såg en möjlighet att etablera en ny studio tillsammans med Mattias Kylén och Kenny
Magnusson. Deras enastående erfarenhet i kombination med deras vision och passion
gjorde det riktigt enkelt att trycka på startknappen”, säger Per-Arne Lundberg, VD för
Amplifier Game Invest.
Den kreativa visionen för C77 Entertainment fastställs av Mattias Kylén och Kenny
Magnusson; två svenskar som har arbetat med flera prisbelönta AAA-titlar och med en lång
historia inom spelbranschen, både i Sverige och utomlands.
”Stödet från Amplifier Game Invest och Embracer Group är inte bara ekonomiskt utan
inkluderar även marknadsföring, förlagsverksamhet, affärsutveckling, lön, HR och juridisk
assistans. De har varit fantastiska med att tillhandahålla sådan infrastruktur. För en väldigt
kreativ grupp som C77 Entertainment, som inte är traditionella företagare, är det här en
dröm som går i uppfyllelse”, säger Mattias Kylén, VD, C77 Entertainment.
C77 Entertainments starka team på sex personer har tidigare arbetat tillsammans på stora
AAA-titlar, och går samman med Embracer Group och Amplifier Game Invest för att leverera
utmanande spel baserade på egentutvecklade varumärken.
”Att utöka vår verksamhet till den nordamerikanska marknaden ökar inte bara vår potential
att locka till oss de bästa tillgängliga teamen för förvärv, utan utvecklar också modellen där
vi startar bolaget och ger utvecklarna finansiella incitament som anställda. Det blir
spännande tider framöver”, säger Per-Arne Lundberg, VD för Amplifier Game Invest AB.
C77 Entertainment är ett helägt dotterbolag till Amplifier Game Invest AB och blir ett av flera
spelutvecklingsbolag i Amplifier-familjen.
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About Amplifier Game Invest:
Amplifier Game Invest (formerly known as Goodbye Kansas Game Invest), based in
Stockholm, Sweden, seeks and invests internationally in the most talented companies in the
gaming industry. The goal is, through the addition of expertise and experience in game
development, to strengthen the companies and create more successful games in the long
term. Amplifier Game Invest currently has active operations in companies in Sweden,
Denmark, Norway and the US. Amplifier Game Invest is a wholly owned subsidiary to
Embracer Group AB.
For more information, please visit: www.amplifiergameinvest.com
About Embracer Group
Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC and
console games for the global games market.
The Group has an extensive catalogue of over 130 owned franchises, such as Saints Row,
Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur,
TimeSplitters, Satisfactory and Wreckfest amongst many others. With its head office based
in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its three operative
groups: Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH, and Coffee Stain AB. The group has nineteen
internal game development studios and are engaging more than 3,000 employees and
contracted employers in more than 40 countries.
Embracer Group’s shares are publicly listed on Nasdaq First North Stockholm under the
ticker EMBRAC B with FNCA Sweden AB as its Certified Adviser; info@fnca.se
+46-8-528 00 399.
For more information, please visit: http://www.embracer.com

