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Pressmeddelande 

Karlstad, Sweden, 18 augusti 2022  

 

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Tripwire 

Interactive 

 

Embracer Group AB (”Embracer”), har genom sitt helägda dotterbolag Saber 

Interactive1, ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i prisvinnande 

amerikanska utvecklaren och förläggaren Tripwire Interactive från dessa fyra 

nuvarande ägare. Tripwire Interactive är välkända för Killing Floor och Rising Storm 

serierna och deras nyliga bästsäljande spel Maneater, samt dess förlagsdivision 

Tripwire Presents. 

 

“Tripwire är en unik studio. Sedan bolaget grundades 2005 har de växt genom ett otroligt 

ledarskap och vision till att bli en av de verkligt stora oberoende utvecklarna. Jag har sett 

upp till Tripwire när det gäller design och exekvering av spel. Saber kan tacka Tripwire för 

manga av våra egna framgångar och jag är stolt över att välkomna dem in i vår familj,” 

säger Matthew Karch, VD i Saber Interactive. 

 

“Vi känt till Saber under lång tid och jag är väldigt glad över möjligheten att dra nytta av allt 

de har att erbjuda. Tillsammans kommer vi att kunna leverera fler nya Tripwire titlar, oftare 

än någonsin tidigare, samt öka försäljningen av katalogtitlar. Vi ser fram emot att skapa 

många fler fantastiska spel som människor kommer älska att spela,” säger Alan Wilson, 

grundare och VD i Tripwire Interactive. 

 

Bakgrund och motiv 

Tripwire grundades 2005 i Roswell, Georgia och har sedan dess kontinuerligt utvecklat 

framgångsrika titlar, där Killing Floor har över 35 miljoner spelare, Rising Storm har över 

14 miljoner spelare och Maneater har över 16 miljoner spelare. Dessa förlagsdivision, 

Tripwire Presents, fortsätter att vara en viktig tillväxtkälla som har starka samarbeten med 

olika utvecklare. De lanserade nyligen Chivalry 2 som har salts I över 2 miljoner exemplar 

och kommande titlar inkluderar Espire 2 (VR) och Deceive Inc. Bolaget har idag 113 

anställda på sitt kontor i Georgia. 

 
1 Förvärvat genom Embracers helägda dotterbolag Saber Interactive Inc. och kommer att 
vara en del av operativa koncernen Saber Interactive. 
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Grundare och VD Alan Wilson kommer kvarstå I sin roll och fortsätta driva Tripwire 

tillsammans med Bill Munk, grundare och Lead Combat Designer, samt David Hensley, 

Design Director. Grundare John Gibson kommer att söka möjligheter utanför Tripwire. 

 

Förvärvet lägger till ett väldigt erfaret utvecklingsteam och fyra starka varumärken: 

Maneater, Killing Floor, Rising Storm, och Red Orchestra. Koncernen har en spännande 

pågående produktion av en AAA-titel, samt en snabbt växande förlagsdivision. 

 

Inom Embracer Group kommer Tripwire Interactive verka som ett dotterbolag i operativa 

koncernen Saber Interactive. Efter slutförandet av transaktionen kommer verksamheten 

löpa på som vanligt med teamet fokuserat på utveckling av framtida projekt. 

 

Köpeskilling 

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

Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.  

 

Rådgivare 

BofA Securities har varit finansiell rådgivare åt Tripwire Interactive och Greenberg Taurig, 

LLP har varit legala rådgivare åt Tripwire Interactive. 

 

Baker & McKenzie LLP har varit legala rådgivare och EY har varit finansiella och 

skatterådgivare åt Embracer i transaktionen. 

 

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, CEO of Saber Interactive 

E-mail: karch@saber3d.com  
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Alan Wilson, CEO of Tripwire Interactive 

E-mail: alan@tripwireinteractive.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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