
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Stockholm, 13 augusti 2007 
 
Paradox säljer option på Conan-filmer för 1 MUSD 
 
(NGM: PDXE) 
 
Millennium Films har av Paradox Entertainment förvärvat en option på rättigheten att göra 
filmer baserade på fantasykaraktären Conan.  
 
Paradox Entertainment erhåller 1 miljon dollar vid avtalets undertecknande. Millennium Films får 
därmed option på filmrättigheten för Conan i 18 månader samt möjlighet till förlängning av 
optionsavtalet mot ytterligare avgifter.  
 
– Efter diskussioner och bud från flera ledande studios och producenter i Hollywood valde vi att gå 
vidare med Millennium. Deras bud var mycket konkurrenskraftigt och de har visat stor passion för 
projektet. Utvecklingen av den första filmen har rivstartat och vi har redan varit i kontakt med ett par 
tänkbara regissörer, säger Fredrik Malmberg, VD för Paradox Entertainment AB. 
 
Om Millennium utnyttjar optionen, och därmed köper den fulla filmrättigheten, betalar de kvarstående 
belopp upp till totalt 2,6 miljoner dollar. Maximal tidsfrist för filmstart är 48 månader. Paradox 
Entertainment får därefter del i filmens intäkter, efter att förskottet har räknats av. Paradox 
Entertainment behåller rätten till alla kringprodukter och delar delvis intäkterna från dessa med 
Millennium. 
 
– Till sitt värde är avtalet ett av de största som gjorts i Hollywood under 2007 och vi är mycket nöjda 
med utfallet av den auktionsprocess vi haft kring rättigheterna, säger Fredrik Malmberg. 
 
Millennium Films har tidigare bland annat producerat ”16 Blocks” (Bruce Willis) och ”The Black 
Dahlia” (Josh Hartnett, Scarlett Johansson). För närvarande producerar studion bland annat 
”Righteous Kill” (Al Pacino, Robert De Niro) och den kommande Rambo-filmen ”John Rambo” 
(Sylvester Stallone). 
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Paradox Entertainment AB 
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger 
bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon 
Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen 



runt 1 000 berättelser och karaktärer. Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, 
serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten drivs främst 
genom det helägda bolaget Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB 
handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054). 
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