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THQ Nordic förvärvar tyska spelutvecklaren 
och förläggaren HandyGames 
 

THQ Nordic GmbH har idag offentliggjort förvärvet av spelutvecklaren och förläggaren 

HandyGames, som är baserad i Giebelstadt, Tyskland. 

THQ Nordic GmbH förvärvar 100% av aktierna för en sammanlagd köpeskilling om 1 miljon euro. 

Dessutom har parterna kommit överens om en möjlig prestationsbaserad tilläggsköpeskilling på upp 

till 1,5 miljoner euro. 

Sedan grundandet år 2000 har HandyGames släppt mer än 150 spel på en mängd olika plattformar 

och via ett brett spektrum av tekniker. Nuvarande spelutveckling är inriktad på iOS, Android, Oculus 

Rift, Samsung Gear VR, HTC Vive, surfplattor, Android TV, Wearables samt digitala releaser på nästa 

generations konsoler. Företaget har idag cirka 50 anställda. 

HandyGames kommer även fortsättningsvis att fungera som utvecklare och förläggare av projekt 

under ledning av THQ Nordic GmbH i Wien. 
 

För mer information om HandyGames, vänligen besök https://www.handy-games.com/en/ 

  
För ytterligare information, kontakta: 

Lars Wingefors, VD och koncernchef  

Tel: +46 708 471 978 

E-mail: lwingefors@thqnordic.com 

Om THQ Nordic 
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. 
Bolaget är en betydande aktör som spelförläggare och har en bred spelportfölj med över 100 ägda 
varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exclusive license), Titan 
Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, 
SpellForce, The Guild med flera. THQ Nordic har global förläggarkapacitet inom marknadsföring, 
försäljning och distribution, både online och offline. Koncernen har globalt närvaro med huvudkontor 
i Karlstad och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har tio interna 
utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och kontrakt med 26 externa 
utvecklingsstudios i ett antal ytterligare länder. THQ Nordic engagerar över 1 700 medarbetare.  
 
THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget 
Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-
investors.com. 
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