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GOLD TOWN GAMES FÖRVÄRVAR SPELBOLAGET 
TIME STOP INTERACTIVE 
På styrelsemötet den 31 januari beslutade styrelsen i Gold Town Games AB att emittera 100 000 
aktier i en riktad emission för att förvärva konsult- och spelbolaget Time Stop Interactive.
 
– Vi är väldigt glada att ägarna av Time Stop Interactive har valt att gå in i Gold Town Games. 
Genom detta förvärv stärker vi långsiktigt upp vårt team med fem utvecklare. Två av dessa har även 
under en längre tid varit konsulter till Gold Town Games så vi räknar med att den nya personalen 
omedelbart kommer in i våra pågående projekt, World Hockey Manager och World Football 
Manager, säger VD Pär Hultgren.
 
I affären ingår, förutom bolaget Time Stop Interactive och fem anställda, PC-titel Lost God och en 
kassa på 100 000 SEK. Gold Town Games kommer, via dotterbolaget Time Stop Interactive, att 
lansera spelet Lost God den 7 februari 2018 via plattformen Steam.
 
– Gold Town Games vision är att bli världsledande på sportmanagerspel till mobila plattformar. 
Lanseringen av Lost God kommer varken ta fokus eller resurser från befintlig marknadsföring, 
planering eller utveckling av World Hockey Manager eller World Football Manager. Eftersom Lost 
God redan är färdigt kommer det att lanseras enligt den tidsplan Time Stop Interactive tidigare 
fastslagit. Vår förhoppning är att spelet genererar intäkter, men det är inget vi budgeterar med, 
avslutar Pär Hultgren. 
 
 
 
 

KORT OM GOLD TOWN GAMES
Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av 
VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som 
är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt 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 fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och  använda sin 
egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.


