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KIVRA-GRUNDAREN ROBERT WAHLSTRÖM TILLTRÄDER 
I GOLD TOWN GAMES STYRELSE

Aktieägarna i Gold Town Games AB valde enhälligt under bolagsstämman den 11 juni 2018 att 
Gold Town Games styrelse ska bestå av fem ledamöter. Magnus Orregård, Tobias Andersson 
och Leif Rehnström omvaldes som ledamöter. Robert Wahlström och Eric De Basso valdes till 
nya styrelseledamöter. Magnus Orregård valdes till styrelsens ordförande.

Tillskottet av Kivra-grundaren Robert Wahlström ger Gold Town Games styrelse ytterligare tyngd 
och erfarenhet av att skala digitala bolag. Eric De Basso är redovisningskonsult med erfarenhet 
av företagsutveckling inom gaming.

– Jag är tacksam för förtroendet från ägarna och ser verkligen fram emot att gemensamt med 
de övriga i denna oerhört kompetenta och väl renommerade styrelsen fortsätta det arbete 
vi påbörjat. Jag och resterande styrelse ser vidare framemot att arbeta med VD Pär Hultgren 
och resten av teamet för att förverkliga bolagets vision, att bli världsledande inom mobila 
managerspel säger bolagets Ordförande Magnus Orregård.  

(Fortsättning på nästa sida)
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EMINOVA FONDKOMMISSION AB är bolagets mentor på NGM Nordic MTF.
Tel: 08-684 211 00 | Fax: 08-684 211 29 | Email: info@eminova.se | www.eminova.se
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GOLD TOWN GAMES AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå

KORT OM GOLD TOWN GAMES AB
Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD 
Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande 
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två 
största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, 
World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fort-
sätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- 
och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.arenasporter.
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PRESENTATIONER

Robert Wahlström, Ledamot
Har under många år arbetat med startups inom banksektorn och var tidigt partner och chef för 
affärsutvecklingen på Klarna. 2011 grundade Robert bolaget Evolope AB, sedemera mer känt 
som Kivra, där han under flera år arbetade som verkställande direktör. Numera arbetar Robert 
med det egna investment bolaget Ascaro som äger 462 500 aktier i Gold Town Games. Robert 
har också ett gediget idrottsintresse, tidigare som utövare men nu som åskådare till framförallt 
snabba bilar och fotboll. ”Jag hoppas kunna bidra med mina lärdomar från techbolag i 
allmänhet och när de fortfarande är ett frö i synnerhet.”

Eric De Basso, Ledamot
Är sedan 10 år tillbaka är redovisningskonsult. Eric har tidigare varit finanschef på Barjaco & Co 
och inhyrd ekonomichef på Inferno Online. Under Erics år som ekonomichef på bolaget rankades 
det som världens största gaming center. Eric har där tillsammans med bolagets operativa chef fört 
förhandlingar med globala aktörer såsom; Intel, Microsoft, Activision, Blizzard och Electronic Arts.”
”Det känns inspirerande att få använda min erfarenhet av att bygga, utveckla och effektivisera 
bolag inom spelbranschen och bidra till Gold Town Games fortsatta utveckling.”

Magnus Orregård, Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2017-06-01. Magnus har en bakgrund som Auktoriserad revisor hos 
PWC och EY och har efter det startat upp Skellefteåverksamheten för inkubatorn ABI där han 
under 5 år arbetat med startup-bolag med internationell tillväxtpotential. Magnus arbetar idag 
som Sr Business Advisor och är delägare i bolaget Balanserad företagsutveckling. ”Efter ett år då 
vi har tagit stora steg framåt och framgångsrikt etablerat spelet på marknaden, så ser jag fram 
emot fortsatt offensiva satsningar som bygger på ett bra samspel mellan företagsledningen och 
styrelsen.”

Tobias Andersson, Ledamot
Ledamot sedan 2017-06-01. Tobias grundade spelstudion Turborilla 2008 och är idag VD. Deras 
två utgivna spelserier, Mad Skills Motocross och Mad Skills BMX, har med begränsad konventionell 
marknadsföring genererat över 55 miljoner nedladdningar. De har fokuserat på lyckade sam-
arbeten med varumärken som Red Bull och GoPro.  ”Eftersom jag brinner för mobilspel och har 
lång erfarenhet från branschen känns det roligt att vara med och bygga ett riktigt bra bolag med 
högklassiga spel och därmed bidra till utvecklingen av spelindustrin i Norr.”

Leif Rehnström, Ledamot
I styrelsen sedan 2016. Leif har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag. 
Förutom sin roll som delägare och VD på Hello Future är han inblandad i att få startupscenen 
att växa utanför de globala hubbarna. Leif har mer än tio års erfarenhet av att bygga digitala 
produkter och tjänster i både startups och mogna företag. 
”Jag ser verkligen fram emot att fortsätta hjälpa Gold Town Games navigera genom den 
spännande tillväxtfasen.”

Gold Town Games AB (publ)
Skellefteå den 2 juli 2018

För vidare information vänligen kontakta: 
Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB, par.hultgren@goldtowngames.com


