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Pressmeddelande 

Karlstad, 5 augusti 2021 

 

Embracer Group förvärvar Force Field 

 

Embracer Group AB ("Embracer") genom den operativa koncernen Koch Media 

GmbH ("Koch Media") och det helägda dotterbolaget Vertigo Games B.V. ("Vertigo 

Games") har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Force Field B.V. 

("Force Field"). Force Field är en ledande utvecklingsstudio inom VR med en portfölj 

bestående av flertalet prisbelönta VR-titlar, inklusive titlar från Oculus Studios 

såsom "Landfall", "Time Stall" och "Coaster Combat". 

 

"Vi är glada att kunna välkomna Force Field, kända för sina AAA -produktionsstandarder 

och banbrytande expertis inom utveckling av VR -spel, till teamet. Tillsammans har vi tagit 

ett stort steg i byggandet av ett globalt powerhouse inom VR, som kommer att ge ännu 

högre produktionsvärde och banbrytande VR-spel till spelare runt om i världen", säger 

Richard Stitselaar, VD Vertigo Games. 

 

Bakgrund och motiv 

Force Field är en tekniskt avancerad AAA-utvecklingsstudio inom VR som bildades 2015, 

med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. Studion har cirka 65 anställda med 

omfattande erfarenhet från arbete med innovativa spelutvecklingsprojekt och erbjuder en 

växande portfölj av framstående VR-spel som lanseras på globala plattformar. Teamet har 

även utvecklat National Geographic Explore och Anne Franks hus i VR-format. Force Field 

leds av grundaren och VD:n Arthur Houtman och Martin de Ronde (Creative Director), som 

kommer att vara kvar i sina respektive roller. Bolaget ägdes av en kombination av befintlig 

ledning och finansiella investerare. 

 
Genom förvärvet välkomnar Vertigo Games ett erfaret team som möjliggör utökad 

kapacitet inom AAA VR-utveckling för att främja den snabba tillväxten på VR-marknaden. 

Framöver kommer Force Field att verka som ett självständigt dotterbolag till Vertigo 

Games och fortsätta att producera innovativa och kreativa titlar inom VR. 

 

"Idag påbörjar vi en ny fas i tillväxten som en del av Vertigo Games som är en av de mest 

framgångsrika spelutvecklingsstudios inom VR men också ett ledande VR-förlag, och att 

bli en del av den diversifierade och globala Koch Media-/ Embracer-koncernen möjliggör 

för oss att fullt ut ta fasta på bolagets potential" säger Arthur Houtman, medgrundare och 

VD, Force Field.  

 

Köpeskilling 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Köpeskillingen 

utgörs av en kombination av kontanter och B-aktier i Embracer. Befintlig ledning kvarstår i 

sina roller och får incitament genom tilläggsköpeskillingar som löper under vardera 3 och 7 

år. Transaktionen görs till villkor som är i enlighet med tidigare Embracer-transaktioner. 
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Slutförande av transaktionen 

Transaktionen genomförs per den 5 juli 2021. 

 

Rådgivare 

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal 

rådgivare till Embracer i samband med transaktionen. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB  

Tel: +46 708 47 19 78 

E-mail: lars.wingefors@embracer.com 

 

Klemens Kundratitz, VD Koch Media 

E-mail: kundratitz@kochmedia.com 

 

Richard Stitselaar, VD Vertigo Games 

E-mail: richard@vertigo-games.com 

 

Arthur Houtman, VD Force Field 

E-mail: houtman@forcefield.com 

 

Om Embracer Group 

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- 

och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med 

över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, 

Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, 

Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler. 

 

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa 

koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, 

Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och 

Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7 000 medarbetare och 

kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder. 

 

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm 

under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås 

via info@fnca.se +46-8-528 00 399. 

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: 
https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv 

För mer information, vänligen besök: https://www.embracer.com 

https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv
https://www.embracer.com/
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Webcast presentation för investerare, analytiker och media  

Representanter från Embracer Group och Force Field kommer att delta i en webcast 

presentation idag klockan 09.00 CET. Inbjudan och detaljer for deltagande vid 

presentationen kommer att skickas ut i ett separat pressmeddelande. 

 


