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Karlstad, 19 februari 2020

David Gardner ny styrelseledamot i Embracer Group AB (publ)
Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (publ) som hölls idag valde David Gardner till ny
styrelseledamot med tillträde den 1 april 2020. David Gardner har en gedigen
branscherfarenhet och hans yrkeserfarenhet omfattar både entreprenörskap och ledande
befattningar inom både Electronic Arts och Atari S.A.
”De senaste åren har jag sett hur Embracer Group haft en positiv påverkan på spelmarknaden
och jag är verkligen glad över att få dela min erfarenhet med bolaget i dess fortsatta snabba
utveckling”, säger David Gardner.
Han tillträder styrelsen den 1 april 2020. Samtliga nuvarande ledamöter Ulf Hjalmarsson, Jacob
Jonmyren, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund (ordförande) och Lars Wingefors kvarstår.
Extra bolagsstämman beslutade också att David Gardner ska erhålla samma arvode som övriga
ledamöter i enlighet med årsstämmans beslut, varvid ersättning till David ska utgå med 250 000
kronor (sammanlagd ersättning som kan utgå till samtliga ledamöter som erhåller arvode
uppgår till 1 550 000 kronor).
”Vi önskar David varmt välkommen till styrelsen. Hans unika erfarenhet kommer att vara väldigt
värdefull för Embracer Group när vi fortsätter att växa och vidareutveckla företaget och vårt
erbjudande ”, säger Kicki Wallje-Lund, styrelseordförande.
David Gardner har en gedigen bakgrund och branscherfarenhet. Han träffade grundaren av
Electronic Arts, Trip Hawkins, 1981 och David blev en del av grundarteamet bakom EA. Han
grundade vidare EA: s europeiska affärsenhet 1986 och fick den att växa till 1 miljard dollar i
bruttointäkter och 1 200 anställda. David blev en del av EA: s globala ledningsgrupp baserad i
Kalifornien 2004 till 2007, då han återvände till Europa för att bo där med sin familj. David blev
VD för Atari S.A. där turnaround-målet präglades av den framgångsrika försäljningen av Ataris
distributionsföretag, privatiseringen av den amerikanska noterade enheten och förvärvet av
Cryptic Studios.
Davids är idag medgrundare och partner i London Venture Partners LLP, ett VC-företag som
grundades 2010. Med säte i London och Berlin inriktar sig London Venture Partners på företag i
spelbranschen i ett tidigt skede.
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Mer information om David finns i kallelsen till extra bolagsstämma som finns tillgängligt på
företagets webbplats embracer.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Kicki Wallje-Lund, chairman of the board Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 705 74 01 92
E-mail: kicki.wallje-lund@embracer.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 150 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 fyra operativa koncernerna: Koch Media GmbH, THQ Nordic
GmbH, Coffee Stain AB och Amplifier Game Invest AB. Koncernen har 26 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
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