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Pressmeddelande 2021-10-28, Göteborg 

 
Mark Hamill står värd för digitala eventet “Thunderful 
World” den 10:e november 
 
Svenska spelföretaget Thunderful Games, som skapat den storsäljande 
SteamWorld-serien, bjuder in till Thunderful World, som är det första 
digitala eventet av sitt slag.  
 

Eventet kommer äga rum onsdagen den 10:e november 
kl. 20:00 svensk tid, och kommer att streamas online via 
Twitch, Youtube och Thunderful Games hemsida. Som 
värd för eventet står ingen mindre än Hollywood-ikonen 
Mark Hamill. 
 
Thunderful bjuder in till sitt första stora event, där man 
kommer att visa upp nya speltitlar och uppdateringar. 
Utöver nya titlar utlovas uppdateringar från indiesuccén 
Planet of Lana, som annonserades under Summer Game 
Fest tidigare i år. Mark kommer även att presentera 
nyheter gällande efterlängtade The Gunk och andra titlar 
från Thunderful Games titlar som Firegirl, Cursed to Golf, Source of Madness och White 
Shadows. 

Mark Hamill: Pressbild 
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Förutom Mark Hamill så kommer eventet även gästas av Thunderful Groups VD Brjann 
Sigurgeirsson, Xbox-chefen Sarah Bond och andra kända branschprofiler.                                                                                                 
 
– Thunderful World är ett perfekt sätt för oss att nå ut till fans och ny publik och visa vårt 
växande inflytande i spelindustrin, säger Brjann Sigurgeirsson, VD på Thunderful Group. 
När vi presenterade idén för Mark Hamill så förstod han vår vision direkt. Han blev eld och 
lågor, och ville gärna hjälpa oss förmedla den! 
 
– Thunderful World!? Jag kan inte minnas att jag har gått med på att promota någonting för 
Thunderful… eller så stod det någonting i den där boken Brjann råkade lämna här, säger 
Mark Hamill. Skämt åsido, när jag såg den kreativitet och passion som låg bakom alla de 
fantastiska spel som Thunderful ska presentera, var det lätt att tacka ja till värdskapet! 
 
– Vågat, vackert och roligt! Det var mina första intryck av The Gunk när vi annonserade 
spelet, säger Sarah Bond, CVP på Xbox. Jag är väldigt glad att vi nu får se mer av  
The Gunk under Thunderful World, och att vi får vara en del av det fortsatta arbetet att 
lansera spelet exklusivt på Xbox, PC och Game Pass. 

 
Thunderful World presenteras i stolt samarbete med Xbox och The Mix. För mer information 
om Thunderful World, gå in på thunderful.world där eventet också kommer att streamas. 
Hemsidan kommer regelbundet uppdateras med nyheter och uppdateringar.  
 
Bilder för fri publicering: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KxLON_6P529cgokU1GycxbarDigmGMJx?usp=sharing 
 

Sarah Bond: Pressbild 
 

Brjann Sigurgeirsson: Pressbild 
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Om Thunderful Games 
Thunderful Games grundades 2017 och bildar tillsammans med Thunderful Distribution de 
två affärsområden som utgör Thunderful Group. De senaste åren har Thunderful Games via 
organisk tillväxt och förvärv växt till en global aktör med åtta spelstudios och över 300 
anställda. Förutom framgångsrik intern utveckling driver Thunderful Games även en 
omfattande förlagsverksamhet samt investerar i ett stort antal externa spelprojekt. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group  
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: +46 708 16 16 32 
 
Annika Krusensten, presskontakt 
E-post: annika@thunderfulgames.com  
Tel: +46 737 13 17 50 
 
Om Thunderful Group  
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i 
spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, 
Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, 
Malmö, Skövde, Sunderland och Århus. Koncernens 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. 


