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Pressmeddelande 

Karlstad, Sverige, 18 augusti 2022 

 

Embracer Group offentliggör sin elfte operativa koncern: Embracer 

Freemode  

 

 

Embracer Group AB (“Embracer”) offentliggör idag bildandet av Embracer 
Freemode (”Freemode”), en operativ koncern som består av vissa spel- och 
underhållningsbolag som ägs av Embracer. Freemode leds av VD Lee Guinchard, en 
spelveteran och entreprenör inom industrin sedan 30 år. Freemode ger ett 
strategiskt, operativt och finansiellt stöd till ekosystemet genom dess samling av 
små och medelstora bolag och säkerställa att de uppnår operationell effektivitet och 
deras långsiktiga mål. Därutöver kommer Freemode att bredda sin verksamhet inom 
retro, classic och heritage gaming kategorierna, samt investera i ikoniska spel och 
underhållningsrättigheter. 
 
Den nybildade operative koncernen fokuserar på sex breda och diversifierade segment 
inklusive: Retro/Classic/Heritage Gaming & Entertainment, Game Development & 
Production, Devices, Gear & Collectables, Community & Ecommerce, New Idea & 
Technology Incubation och Production Services.  
 

“Genom vårt offentliggörande av Freemode visar vi vår fortsatta ambition att diversifiera 

koncernens tillväxt inom nya områden, som i slutändan innebär att vi nu bevarar 

klassikerna samtidigt som vi expanderar morgondagens spel- och 

underhållningsupplevelser,” säger Lars Wingefors, VD för Embracer Group AB. 

 

Freemode har en god balans mellan självständighet och riktade operativa stöd som håller 

världsklass, tillväxtkapital och strategisk guidning. Grundare av förvärvade bolag inom 

detta progressiva ekosystem bibehåller autonomi och kreativt oberoende, samtidigt som 

de erhåller viktiga resurser för att skala upp affären.  

 
“Skapare är per sin natur industriledande inom innovation och att förändra marknader. 
Grundare får stöd i att realisera sina kreativa visioner. I slutändan är vårt mål att bistå våra 
entreprenörsdrivna bolag med nödvändiga resurser för att leverera de mest spännande 
underhållningsupplevelserna till fans över hela världen,” säger Lee Guinchard, VD för 
Freemode. 
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VD Lee Guinchard var grundare och VD för Aionic Labs Inc, en inkubator inom ideation 
tech i Silicon Valley, Kalifornien. Han var även studiochef för Red Octane Design och VP 
Hardware på spelbolaget Activision Blizzard under 11 år. Under sin tid på Activision 
Blizzard hade han ansvar för utveckling av hårdvara, tillverkning och regelefterlevnad på 
framgångsrika spel som Guitar Hero och Skylanders. Lee var även grundare och VD för 
Joytech, ett globalt spelaccessoarsbolag, samt grundare och Managing Director på LDA 
Distribution, en ledande speldistributör i Europa. Båda bolag förvärvades av Take 2 
Interactive 1999. 

 

Vi är även stolta över att kunna meddela att vi nyligen förvärvade Tatsujin vilket är 
Embracers första studio i Japan. Tatsujin leds av Masahiro Yuge, en av grundarna till den 
ikoniska arkadspelstudion Toaplan, som är kända för spel som Truxton, Snow Bros och 
Flying Shark. Eftersom Tatsujin  har förvärvat rättigheterna till Toaplans 
varumärkeskatalog i en annan transaktion innebär det att Tatsujin och ett flertal anställda 
som skapade Toaplan-spelen nu kan kurera dessa klassiker och förvalta dem i framtiden. 
 
Freemode har även förvärvat Bitwave Game, en svensk studio som har en passion för 
retrospel. Med Freemodes stöd kan Bitwave expandera sitt utvecklingsteam och bygga ett 
förlagsteam. Bitwave kommer anpassa de uppskattade shoot ’em-up spelen från Toaplan 
för PC och publicera dessa på NES/Famicom klassiska plattform Gimmick! konsolen samt 
andra konsoler. 
 
Vi kan även meddela att vi nyligen förvärvade Gioteck, en av Europas ledande 
varumärken inom spelaccessoarer. Gioteck har en rik historia under två årtionden. Vi tror 
att det finns fantastiska möjligheter för Gioteck att samarbeta med Embracer samt 
spelindustrin i övrigt. 
 

Freemode har sitt huvudkontor I Karlstad med lokala kontor i Livermore i California, 

London i Storbritannien och Hong Kong. 

 

Freemodes bolag ägs sedan tidigare av Embracer och rapporterade tidigare direkt till 

koncern VD.  

 

Freemode består av 12 bolag i 6 länder som har sammanlagt 509 anställda. 

 

Bolag som ingår i operativa koncernen Freemode är: Tatsujin (Japan), Game Outlet 

Europe (Sverige), Clear River Games (Sverige), Quantic Lab (Rumänien), Bitwave Games 

(Sverige), Gioteck (Storbritannien), C77 Entertainment (USA) och Grimfrost (Sverige).  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

 

Lee Guinchard, CEO Embracer Freemode AB 

Tel: +1 408 649 1100 

E-mail: lee.guinchard@embracerfreemode.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 

 

 

Om Bitwave Games (Sverige) 

Bolaget grundades som Retroid Interactive i Göteborg 2013. Bitwave Games är en utvecklare och 

förläggare av polerade, högkvalitativa, åtkomliga och roliga dataspel som kombinerar det bästa av 

historien, nutid och framtiden för alla att underhållas av. 

  

Om Tatsujin (Japan) 

mailto:oscar.erixon@embracer.com
mailto:beatrice.forsgren@embracer.com
mailto:lee.guinchard@embracerfreemode.com
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En japansk studio som leds av veteranen Masahiro Yuge. Han var en av grundarna till den ikoniska 

arkadspelsstudion Toaplan som är kända för sina shoot ’em up spel. Tatsujin bygger vidare på den 

historien och hanterar Toaplans katalog av klassiska spel så som Truxton, Snow Bros, Flying Shark 

och Zero Wing som är kända för meningen “All your base are belong to us”. 

 

Om Clear River Games (Sverige) 

Clear River Games grundades 2019 och är en svensk förläggare i Karlstad bredvid ”Klarälven”, 

därmed Clear River. Clear River Games primära fokus är att förlägga högkvalitativa klassiska spel, 

modern retro och pixel art spel och indie spel som inspirerar spelare och återupplivar gamla minnen 

eller upptäcker nya fantastiska spel. CRGs vision är att erbjuda spelare över hela världen lyckan av 

att spela retro spel och återupplivade klassiska spel. 

 

Om Game Outlet Europe (GOE) Distribution (Sverige) 

Bolaget grundades 2000 och var en pionjär inom svensk spelindustri I början av 90-talet. GOE 

Distribution är en oberoende distributor av videospel och spelaccessoarer. GOE distribuerar ett brett 

sortiment av katalog- och nya spel från både små och stora förläggare. GOE är även den officiella 

distributören för 8bitdo och Retro-bit accessoarer och återupplivade cartridges. Bolaget har sin bas i 

Karlstad och har verksamhet i 40 länder över hela världen, inklusive indie butiker, big box butiker, 

Amazon global etc. 

 

Om Gioteck (Storbritannien) 

Gioteck grundades 2008 och är en av Europas ledande varumärken inom spelaccessoarer. Giotecks 

accessoarer designas och tillverkas i Storbritannien och erbjuder spel- och audiofans den senaste 

och mest innovativa produkterna för att förbättra sina spelupplevelser. Giotecks ethos för sin design 

är "form follows function". Medan det estetiska och känslan är otroligt viktigt för oss, är den 

fundamentala designen för hur produkten används, spelas och bibehålls vår prioritet. 

 

Om Quantic Lab (Rumänien) 

Quantic Lab grundades 2006 och är ett outsourcing bolag som är fokuserat på högkvalitiva tester av 

samtliga plattformar, UX och localization lösningar. Med 15 års erfarenhet är bolaget ett av Europas 

ledande outsourcing bolag och bidrar till tusentals lanseringsprojekt över hela världen (inklusive spel, 

affärsapplikationer och mer). Quantic Lab är stolta över sina framgångsrika och långsiktiga 

samarbeten som är grundade på integritet och tillit. 

 

Om Grimfrost (Sverige) 
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Grimfrost är ett svenskt bolag som grundades 2014 med målet att dela vår historia och moderna 

livsstil med resten av världen. Vi är dedikerade till att skapa och sälja de mest högkvalitativa Viking-

produkterna till marknaden, allt från enklare produkter till mer sofistikerade kostymer som inte finns 

någon annanstans. I tillägg till historiska föremål erbjuder vi även nutida produkter som har 

inspirerats av vikingakulturen. 

 

Om C77 Entertainment (USA) 

C77 leds av Mattias Kylén and Kenny Magnusson; två svenskar med lång erfarenhet av 

spelindustrin. Tillsammans har de arbetat på ett flertal prisvinnnande AAA-titlar, inklusive i ledande 

roller i utvecklingsteam som skapat Halo, Battlefield och Mercenaries. Med sin bas i Seattle, USA 

består bolaget av ett passionerat team av utvecklare med lång erfarenhet av AAA spelsutveckling 

och VFX. 


