
Karlstadbaserte Nordic Games overtar butikkjeden GAME i Skandinavia

Karlstadbaserte Nordic Games Holding AB har overtatt butikkjeden GAME i Skandinavia. GAME har 44
butikker i Sverige, 11 butikker i Norge samt nettbutikker i de respektive landene. Gjennom en eksklusiv
lisensavtale vil kjeden fortsette å hete GAME på det nordiske markedet.

Fra venstre: Rikard Govenius, Operations Manager ved GAME og Lars Wingefors, CEO.

GAME har vært på det nordiske markedet fra 1999 med hovedkontor i Upplands Väsby. Totalt har kjeden 270 ansatte i
bedriften og omsatte i 2011 for rundt MSEK 450. Kjøpet innebærer at Nordic Games Holding AB har overtatt aksjene i Game
Stores Group Sweden AB.

Grunder og majoritetseier av Nordic Games Holding AB, Lars Wingefors, vil under en overgangsperiode väre CEO i den nye
organisasjonen.

- Jeg ser enorme muligheter i GAME. Med en helt ny strategi, butikkenes AAA-beliggenhet, trofaste kunder, positive
leverandører og framfor alt kompetente medarbeidere er vi fast bestemt på å gjøre GAME til en lønnsom bedrift. Å kjempe i
motgang, mot alle pessimister, gjør hele jobben enda mer morsom.

Lønnsomhet og positiv "Cash flow" 
Nordic Games vil omgående lansere en ny strategi og slagplan der lønnsomhet og positiv 'cash flow' i løpet av året er
målsetningen. Gjennom det nye konseptet vil GAME kunne fortsette å tilby sine omlag 600.000 kunder; kunnskap, service og
salg av nye og brukte data- og tv-spill.

- Med våre nye eiere ser vi en lys og spennende framtid i mte. Vi får mulighet til å utvikle våre butikker, introdusere nye
produktlinjer og presentere nye konsepter. Dette, sammen med økt fokus på vår medlemsklubb, brukte produkter samt
ytterligere utvikling av vår kundeservice, vil vi snu et negativt resultat til et positivt. Vi føler oss sterkere og ser framover, sier
Rikard Govenius, Operations Manager på GAME.

I transaksjonen har Hedelius og Berthelius agert som finansiell rådgivere og Törngren Magnell som legal rådgiver til Nordic
Games Holding AB.

For mer informasjon:

Lars Wingefors, CEO
Mobil: +46 (0)708 – 47 19 78 



Mobil: +46 (0)708 – 47 19 78 
E-post: lawi@gameoutlet.se

Rikard Govenius, Operations Manager 
Mobil: +46 (0)708 – 40 26 21 
E-post: rikard.govenius@game.se

For bilder og logotyper kontakt:

Thomas Espemo 
Mobil: +46 (0)730 – 50 40 47 
E-post: thomas.espemo@game.se

Om Nordic Games Holding AB 
Nordic Games Holding forvalter og distribuerer interaktive mobil-, data-, og tv-spill. Gruppen består av moderselskapet Nordic Games Holding
AB, et privateid selskap basert i Karlstad, samt deres heleide datterselskap; Game Outlet Europe AB (hovedkontor i Karlstad), Nordic Games
GmbH (Wien, Østerrike), Nordic Games Publishing (London, England) samt Quantic Lab (Cluj-Napoca, Romania). Gruppen hadde under 2011 en
total omsetning på ca. 40 millioner EUR. Totalt sysselsetter gruppen dryøe 80 ansatte.


