
	  
	  
	  

About	  the	  company:	  Gaming  Corps  AB  develops  computer  games  (gaming  and  gambling)  based  on  well-‐known  
international  brands.  With  a  track  record  of  working  with  top  film  and  television  production  companies  –  
including  Sony  Pictures,  Robert  Kirkman's  Skybound  Entertainment,  and  Vin  Diesel's  Tigon  Studios  –  Gaming  
Corps  are  currently  developing  'AIR’,  an  episodic  adventure  game  inspired  by  the  forthcoming  movie  from  
Skybound  Entertainment,  creators  of  the  hugely  successful  'The  Walking  Dead'  franchise.  Gaming  Corps  is  
publicly  traded  on  Nasdaq  First  North  under  the  ticker  GCOR.  The  company’s  Certified  Adviser  is  Eminova  FK  AB.	  
	  

	  
Gaming	  Corps	  rekryterar	  spelveteranen	  Jean-‐Marc	  Broyer	  
	  
Pressmeddelande,	  2015-‐08-‐04	  
	  
Gaming	  Corps	  AB	  (Nasdaq:	  GCOR)	  kan	  idag	  meddela	  att	  den	  meriterade	  
spelutvecklaren	  Jean-‐Marc	  Broyer	  går	  in	  i	  bolaget	  som	  vice	  VD	  med	  ansvar	  för	  
gaming.	  
	  
Jean-‐Marc	  Broyer	  kommer	  närmast	  från	  Amazon	  Game	  Studios	  i	  Seattle,	  USA,	  där	  han	  
varit	  med	  och	  lett	  bolagets	  spelstudio,	  dess	  utvecklare	  och	  affärsutveckling.	  Hos	  Gaming	  
Corps	  kommer	  han	  att	  ha	  titeln	  vice	  VD	  med	  ansvar	  för	  bolagets	  fortsatta	  spelutveckling	  
på	  gamingsidan.	  Jean-‐Marc	  rapporterar	  direkt	  till	  Gaming	  Corps	  VD	  och	  medgrundare	  
Nicklas	  Dunham,	  medan	  Per	  Finnström,	  bolagets	  operativa	  chef,	  fortsatt	  ansvarar	  för	  
den	  dagliga	  verksamheten	  samt	  företagets	  kasinosida.	  
	  
”Jean-‐Marc	  har	  levererat	  starka	  resultat	  under	  många	  år,	  både	  vad	  gäller	  uppskattade	  
spel	  och	  försäljningssiffror,	  och	  han	  har	  därtill	  ett	  kontaktnät	  som	  kommer	  att	  öppna	  
helt	  nya	  dörrar	  för	  Gaming	  Corps.	  Det	  i	  kombination	  med	  hans	  långa	  erfarenhet	  av	  
praktisk	  spelutveckling,	  gör	  att	  vi	  är	  mycket	  glada	  att	  välkomna	  honom	  till	  bolaget”,	  
säger	  Nicklas	  Dunham.	  
	  
Jean-‐Marc	  har	  tidigare	  i	  karriären	  jobbat	  för	  bland	  annat	  Ubisoft,	  Electronic	  Arts	  och	  
Warner	  Bros.,	  där	  han	  sedan	  slutet	  av	  nittiotalet	  varit	  delaktig	  i	  titlar	  som	  
”Shadowbane”,	  ”Uru:	  Ages	  Beyond	  Myst”,	  ”FIFA”,	  ”Batman:	  Arkham	  City”	  och	  sociala	  
mobilspel	  som	  ”Injustice:	  Gods	  Among	  Us”.	  
	  
”Hos	  Gaming	  Corps	  ser	  jag	  en	  fantastisk	  möjlighet	  att	  få	  vara	  med	  och	  bygga	  upp	  nästa	  
stora	  spelstudio	  samtidigt	  som	  bolagets	  strategi	  och	  kopplingar	  till	  kasinovärlden	  ger	  
bolaget	  flera	  ben	  att	  stå	  på”	  förklarar	  Jean-‐Marc	  Broyer.	  
	  
Gaming	  Corps	  utvecklar	  för	  närvarande	  äventyrsspelet	  ”AIR”	  som	  baseras	  på	  Christian	  
Cantamessas	  film	  med	  samma	  namn.	  Spelet	  görs	  i	  samarbete	  med	  Skybound	  
Entertainment	  och	  Sony	  Pictures.	  
	  
	  
	  
För	  frågor	  gällande	  Gaming	  Corps,	  vänligen	  besök	  www.gamingcorps.com	  eller	  kontakta:	  
	  
Douglas	  Norström	  	  
Kommunikations-‐	  och	  marknadschef,	  Gaming	  Corps	  	  
T:	  +46(0)72	  164	  81	  81,	  ir@gamingcorps.com	  
	  


