
 

 

 

Pressmeddelande  

THQ Nordic förvärvar Pieces Interactive 
AB 
 

Karlstad den 28 augusti 2017  

THQ Nordic AB har idag tecknat avtal om att förvärva aktierna i den svenska utvecklingsstudion 
Pieces Interactive AB.  

Studion grundades 2007 och har sedan dess utvecklat drygt tio olika titlar för främst externa 
uppdragsgivare. Pieces Interactive har 13 anställda och är baserat i anslutning till 
dataspelsutbildningen vid Skövde Högskola. Studion har sedan 2016 utvecklat nytt innehåll till ett av 
THQ Nordics varumärken. Denna produkt är ännu ej utannonserad.  

Lars Wingefors, VD i THQ Nordic AB kommenterar: “Förvärvet av Pieces Interactive gör att vi kan vara 
nära Sveriges största dataspelsutbildning. Vår investering i studion samt vår ambition i Skövde är 
långsiktig. Vi hoppas att den här affären kan vara en början på flera samarbeten eller förvärv i 
Västsverige.”  

Köpeskillingen för aktierna är drygt 2,8 MSEK vilket har betalats kontant vid avtalets tecknande.  

Pieces Interactive blir bolagets sjätte interna helägda studio vid sidan av Black Forest Games 
(Tyskland), Rainbow Studios (USA), Foxglove Studios (Sverige), Grimlore Games (Tyskland) samt 
Mirage Game Studios (Sverige).  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Lars Wingefors, VD 
Tel: +46 708 471 978 
E-post: lwingefors@thqnordic.com  

Om THQ Nordic  
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj 
omfattande 275 spel och 85 egna varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red 
Faction, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ Nordics 
förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i 
fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige och det operationella kontoret 
ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter 480 medarbetare och har sex helägda 
utvecklingsstudios i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm 
First North under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

 För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com. 


