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Thunderful Group utnämner Henrik Mathiasen till ny VD i 
Bergsala 
 
Thunderful Group har tillsatt Henrik Mathiasen som ny VD i dotterbolaget Bergsala AB. Henrik 
Mathiasen lämnar därmed sina nuvarande uppgifter i dotterbolaget Nordic Game Supply AB, där 
Morten-Stig Johansen tar över VD-rollen. 
 
 
Thunderful Group tillkännager idag att Henrik Mathiasen ersätter Örjan Öberg som VD i Bergsala AB. 
Henrik Mathiasen, tills nyligen VD i dotterbolaget Nordic Game Supply AB, har redan en lång karriär 
inom nordisk distribution. Han har bland annat ansvarat för distributionen av ett flertal Nintendo-
produkter under tidigare konsollanseringar, introduktionen av Pokémon som franchise, samt dussintals 
speltitlar till Nintendos plattformar. Utöver sin nya roll fortsätter Mathiasen att leda Thunderful 
Distribution, Thunderful Groups segment av distributionsbolag. 

”Jag är både taggad och mycket stolt över att ta mig an VD-skapet i Bergsala,” säger Henrik Mathiasen. 
”Jag ser fram emot att jobba närmare med det mycket duktiga Bergsala-teamet. Det är en dröm för 
varje hängivet fan att få arbeta med Nintendos varumärke och deras produkter. Jag hyser mycket stor 
respekt för Bergsalas långa samarbete med Nintendo, och jag kommer att göra mitt yttersta för att 
bygga på framgångssagan här i Norden för detta älskade och ikoniska varumärke.”  

Hos Nordic Game Supply AB kommer säljchefen Morten-Stig Johansen att axla manteln som ny VD. 

 
“Jag är mycket glad och ser fram emot att leda den fortsatta tillväxten på Nordic Game Supply,” säger 
Morten-Stig Johansen. ”Nordic Game Supply är ett fantastiskt team och vi har en kraftfull kommersiell 
plattform. Vår affärsmodell bygger på stark tillit och nära samarbeten med våra handelspartners, samt 
en orubblig lojalitet och investeringsvilja gentemot våra leverantörer, så att vi kan stödja deras 
varumärken och initiativ på bästa sätt. Vi kommer att fortsätta arbeta lika hårt som vanligt och göra det 
vi gör bäst.” 
 
Thunderful Groups VD Brjann Sigurgeirsson är nöjd.  
 
”Det här är två utnämningar som stärker vår organisation,” säger Brjann Sigurgeirsson. “Henrik 
Mathiasen är redan Head of Distribution, och kommer framgent även att leda gruppens största 
distributionsbolag. Morten-Stig Johansen har en unik förståelse för våra affärer och är den naturliga 
ersättaren för Henrik Mathiasen på Nordic Game Supply. Styrelsen och ledningen välkomnar och 
stöttar helhjärtat Henrik och Morten-Stig i deras nya roller. Vi har en spännande tid framför oss, och jag 
vill ta tillfället i akt att tacka Örjan Öberg för allt gott arbete. Vi önskar honom lycka till när han nu lämnar 
oss för att söka utmaningar utanför Thunderful Group.” 
 
  



För mer information, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group 
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: 0708 16 16 32 
 
Om Bergsala AB 
Bergsala AB inledde ett samarbete med Nintendo redan 1981, och är idag Nintendos äldsta 
distributionspartner. Bolaget har sedan dess distribuerat Nintendos speltillbehör, fysiska spel och 
spelkonsoler, allt från Game & Watch, NES, SNES, Nintendo Wii till dagens Nintendo Switch. Bergsala 
har ett unikt distributionskontrakt som omfattar alla Nintendos produkter i Norden och Baltikum. 
 
Om Nordic Game Supply AB 
Nordic Game Supply AB är en ledande nordisk distributör av speltillbehör som t ex hörlurar, 
tangentbord, datormöss, handkontroller, streaming-utrustning, spelstolar, fysiska spel och merchandise. 
Nordic Game Supply förvaltar också ett växande antal kunder och egna varumärken. 
 
Om Thunderful Group  
Thunderful Group är en i huvudsak nordisk företagsgrupp verksam inom utveckling och förläggning av 
spel globalt, samt distribution av bland annat Nintendo-produkter, spel, speltillbehör och leksaker i 
Norden. Thunderful Group är representerade inom samtliga segment i spelindustrin, och utvecklar, 
säljer och distribuerar högkvalitativa underhållningsprodukter med fokus på spel baserade på egna 
IP:n. Verksamheten är indelad i två affärssegment, Thunderful Games och Thunderful Distribution. 
Huvudkontoret är beläget i Göteborg och ytterligare kontor återfinns i Sunderland, Karlshamn, 
Kungsbacka, Aarhus, Skövde, Helsinki, Malmö, Helsingborg, Copenhagen, Larvik, Hohenwestedt och 
Hongkong. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Bolagets Certified Adviser är 
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. 
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