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Pressmeddelande 

Karlstad, 5 augusti 2021 

 

Embracer Group förvärvar Digixart 

 

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Koch Media 

GmbH ("Koch Media"), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i 

franska DigixArt från de befintliga ägarna. DigixArt är en spelutvecklingsstudio och 

skapare av "Lost in Harmony", "11-11 Memories Retold" och den kommande titeln 

"Road 96". 

 

"DigixArt är en mycket talangfull studio med ett erfaret team som har bevisad förmåga att 

skapa framgångsrik IP. Som en del av Koch Media och Embracer-koncernen får DigixArt 

potential att växa och bli en ledande studio inom berättar-spel. Vi ser fram mot att 

välkomna dem till teamet" säger Klemens Kundratitz, medgrundare och VD Koch Media. 

 

Bakgrund och motiv 

Efter 14 år i spelbranschen grundade Yoan Fanise och Anne-Laure Fanise DigixArt 2015 i 

Montpellier, Frankrike. Digixart är idag en prisbelönt och lönsam spelutvecklingsstudio 

med över 20 anställda. Teamet består av veteraner från AAA-segment såväl som unga 

talangfulla utvecklare med erfarenhet från utveckling av mobil-, PC och konsolspel. 

 

Studion har bevisad förmåga att skapa och utveckla IP och genom förvärvet stärker 

Embracer sin position inom det växande segmentet berättar-spel. Framöver kommer 

teamet fortsatt att fokusera på att utveckla nya IP:n, och med support från Koch Media och 

Embracer, kunna låta sitt team växa. Bolaget ägdes till 95 procent av säljarna Yoan och 

Anne-Laure som kommer kvarstå i sina befintliga roller. DigixArt kommer fortsätta att verka 

som en självständig studio under Koch Media. 

 

"Genom att gå ihop med Koch Media och Embracer kommer vi ha möjlighet att låta teamet 

växa och fortsätta att fokusera på att skapa innovativa och framstående spel. Vi är 

verkligen förväntansfulla för detta partnerskap och vad det kommer att innebära för 

DigixArts framtid", säger Anne Laure Fanise, medgrundare DigixArt. 

 

Köpeskilling 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Köpeskillingen 

utgörs av en initial del och en 6-årig tilläggsköpeskilling, vilka består av en blandning av 

kontanter och nyemitterade B-aktier i Embracer. Transaktionen görs till villkor som är i 

enlighet med tidigare Embracer-transaktioner. 

 

Slutförande av transaktionen 

Transaktionen genomfördes per den 30 juli 2021. 
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Rådgivare 

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning 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, grundare och VD Koch Media GmbH  

E-mail: k.kundratitz@kochmedia.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 

Webcast presentation för investerare, analytiker och media  

Representanter från Embracer Group och DigixArt 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. 
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