
 

General questions: 
Email: info@gamingcorps.com 
IR- och PR related questions: 
Email: ir@gamingcorps.com  
About Gaming Corps AB: Gaming Corps develops computer games based on their own IP’s and well-known 

international brands. The Company's shares are traded on Nasdaq First North under the ticker GCOR. The 

company's Certified Advisor is Remium Nordic AB. 

 
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt 
 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 13.00 CET. 
 

 

 
Spelveteranen Mike Doyle ny operativ chef hos Gaming Corps  
_________________________________________________________________________________ 

 
Den välmeriterade spelveteranen Mike Doyle rekryteras som operativ chef i Gaming Corps (NASDAQ: 
GCOR) med ansvar för bolagets gaming-verksamhet. 
 

Mike Doyle har sedan 2006 haft flera producent- och verkställande producentroller på företag som Relic 

Entertainment, EA Blackbox, THQ och Starbreeze. Han har därtill varit verksam som VP Produktion hos Atari 
samt tillbringat 5 år vid 20th Century Fox som både VP Production och Head of Interactive. 

Under sin tid hos Fox ansvarade Mike Doyle bland annat för spelrättigheterna till James Camerons kommande 

Avatar-filmer samt SEGA-samarbetet ”Alien: Isolation” som 2014 utnämndes till PC Gamers ”PC Game of the 

Year”.  

  

-Jag och styrelsen är mycket glada över att kunna välkomna Mike till Gaming Corps. Hans erfarenhet och stora 

nätverk inom den digitala underhållningsindustrin gör honom till ett perfekt tillskott i ett läge där vi ser ett stadigt 

växande intresse för Gaming Corps i USA, säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas.  

  

Mike Doyle tillträder tjänsten som operativ chef i Gaming Corps omgående. Hans fokus kommer att ligga på att 

utveckla bolagets erbjudanden inom gaming-segmentet från sin bas i Los Angeles, medan Magnus Kolaas 

kommer att fokusera alltmer på bolagets gamblingrelaterade verksamhet.  

  

 
 
Om Gaming Corps 

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i 

Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och 

ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, 

samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.  

www.gamingcorps.com 

 

 

 


