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Thunderful välkomnar tidigare ID@Xbox-
chefen Agostino Simonetta som ny Chief 
Strategy & Investment Officer 
 
Thunderful Group tillkännager idag att spelindustriveteranen Agostino 
Simonetta blir ny Chief Strategy & Investment Officer (CSO) för 
Thunderful Group. Simonetta var tills nyligen chef för Global 
Partnership Management på Microsofts ID@Xbox-program, och kommer 
hos Thunderful att helt fokusera på Games-segmentet. 

Det svenska gamingbolaget Thunderful Group fortsätter att expandera. Eftersom 
spelverksamheten växer kraftigt, tar företaget nu in en branschveteran för att ytterligare 
stärka ledningsteamet. 
 
Agostino Simonetta kommer direkt från sju år på Microsoft, där han varit chef för Global 
Partnership Management på ID@Xbox-programmet. Simonetta – som också arbetat på 
PlayStation Europe, SEGA Europe och THQ under sina två decennier i spelbranschen – 
lämnar ID@Xbox i mycket gott skick. 
 
I sin nya roll som CSO för Thunderful Group kommer Simonetta att fokusera helt på Games-
segmentet, och ska utnyttja sina kontakter med världens bästa utvecklingsstudior för att 
hjälpa den svenska gruppen nå samarbeten med utvecklare över hela världen. Utöver intern 
utveckling och publishing förvärvar Thunderful också skickliga spelstudior och investerar i 
unika spelprojekt. 
 
"För mig representerar Thunderful en spännande möjlighet att koppla den erfarenhet jag har 
samlat under de senaste 20 åren till ett företag som uppskattar utvecklare och starka 
speltitlar", säger Simonetta om sin nya position. "Genom Thunderful kan jag fortsätta att 
stödja spelutveckling globalt samt lotsa bra utvecklare och spel in i Thunderful-familjen." 
 
Simonettas utnämning kommer som en del av en fortsatt utveckling av Thunderful, som 
under de senaste 18 månaderna förvärvat brittiska spelstudion Coatsink, den tyska 
publishern och utvecklaren Headup, de svenska utvecklarna Station Interactive och Guru 
Games, samtidigt som en ny studio startats i Malmö. 
 



 

 
 
 
Thunderful Group AB  Page 2 of 2 
Kvarnbergsgatan 2   
411 05 Gothenburg 
Sweden  

"Vi är i grund och botten spelutvecklare, och goda förutsättningar för utveckling är centralt för 
det vi gör", säger Thunderful Groups VD Brjann Sigurgeirsson. ”Det genomsyrar de spel vi 
skapar och publicerar, studiorna vi förvärvar och människorna vi anställer. Att få Ago ombord 
är en viktig förstärkning, och jag är väldigt glad att han blir en del av familjen. Han förstår det 
långsiktiga Thunderful-projektet och kommer att hjälpa oss att bygga det. Han är ett känt 
namn i spelbranschen och har kontakter med just den typ av studior vi vill arbeta med.” 
 
Simonetta börjar arbeta på Thunderful den 1 juli. 
 
 
För mer information om Thunderful Group, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group  
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: +46 708 16 16 32 
 
 
Om Thunderful Group  
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt 
distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med 
huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, 
Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och 
Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa 
underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq 
First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 
+46(0)8-528 00 399. 

mailto:brjann@thunderfulgroup.com

