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Pressmeddelande 

Karlstad, Sverige, 18 augusti 2022  

 

Embracer Group förvärvar Tuxedo Labs 

 

Embracer Group AB (”Embracer”) har genom det helägda dotterbolaget Saber 

Interactive1 förvärvat 100 procent av aktierna i den svenska utvecklare Tuxedo Labs. 

Tuxedo Labs är mest kända för att ha skapat det populära voxel-baserade PC-spelet 

Teardown. Embracer adderar därmed Dennis Gustafsson, Tuxedo Labs grundare 

och CTO, som är en teknikvisionär, samt hans team på 5 medarbetare. 

 

“Tuxedo Labs har skapat revolutionerande teknologi som öppnar upp stora möjligheter för 

nyskapande gameplay och innehåll som skapas av användare. Deras populära titel 

Teardown har potential att bli en standardplattform för fysiksimuleringar i spel. Många av 

oss på Saber och vårt dotterbolag 3D Realms har arbetat med Dennis sedan mitten av 00-

talet. Vi är verkligen glada över att välkomna Dennis, deras VD Marcus Dawson, och 

resten av Tuxedo Labs-teamet in i Embracer familjen,” säger Matthew Karch, VD för Saber 

Interactive. 

 

“Detta är en perfekt strategisk fit för oss eftersom vi delar ett intresse för fysikdriven 

speldesign och Sabers resurser gör det möjligt för oss att nå vår långsiktiga vision. Vi 

kommer nu att kunna växa snabbt och accelerera våra planer för Teardown, bland annat 

genom att introducera spelet för en bredare publik, samtidigt som vi fokuserar på att 

utveckla voxel-baserad teknologi för våra kommande spel,” säger Dennis Gustafsson, 

grundare av Tuxedo Labs. 

 

Bakgrund och motiv 

Tuxedo Labs grundades I Malmö 2019 och har ett team på sex medarbetare som leds av 

Dennis Gustafsson, en teknikvisionär. Deras första titel, Teardown, har fått ett väldigt 

positivt mottagande sedan spelets lansering på Steam Early Access 2020 och har skapat 

en växande modding-community. Spelet är sedan april 2022 inte längre early access och 

har sålts i över en miljon exemplar på Steam till dags datum. 

 

 
1 Förvärvat genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och 
kommer att ingå den operativa koncernen Saber Interactive. 



 

 

Embracer Group AB (publ) 
Älvgatan 1, SE-652 25 Karlstad, Sweden 
Organization Number: 556582-6558  
Registered Office: Karlstad, Sweden 

Dennis Gustafsson är grundare av Tuxedo Labs och är bolagets Chief Technology Officer 

och välkomnade nyligen Marcus Dawson, tidigare VD för Illusion Labs, som Tuxedo Labs 

nya VD. Gustafsson har en magisterexamen i teknisk media från Linköpings Universitet, 

och arbetade tidigare med den objektorienterade fysikmotorn Megon och var med och 

skapade det populära spelet Smash Hit 2014 (200 miljoner nedladdningar). 

 

Förvärvet adderar ett unikt och talangfullt team som är fokuserat på fysikbaserad 

spelteknologi och design. Inom Embracer Group kommer Tuxedo Labs vara ett 

dotterbolag inom den operativa koncernen Saber Interactive. Förvärvet stärker Sabers 

närvaro i Sverige. 

 

Köpeskilling 

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella 

anledningar. Köpeskillingen inkludera en initial del och en långsiktig potentiell earn-out. 

Villkoren för förvärvet är I linje med tidigare Embracer transaktioner. 

 

Grundare Dennis Gustafsson vill fortsätta vara en del av Tuxedo Labs och bolaget 

kommer att fokusera på tillväxt i Malmö. Verksamheten kommer att löpa på som vanligt 

efter transaktionen, och teamet är fokusera på att expandera Teardown. 

 

Slutförande av transaktionen 

Transaktionen slutfördes 1 juli 2022. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ) 

Tel: + 46 730 24 91 42 

Email: oscar.erixon@embracer.com 

 

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ) 

Tel: +46 704 52 57 63 

E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com 

 

Matthew Karch, VD Saber Interactive 

E-mail: karch@saber3d.com  

 

Marcus Dawson, VD Tuxedo Labs 
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E-mail: marcus@tuxedolabs.com   

 

 

Om Embracer Group 

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, 

mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande 

spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken. 

 

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa 

koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, 

DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer 

Freemode. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och 

kontrakterade medarbetare 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 
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