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Pressmeddelande 2021-11-11, Göteborg 

 
Thunderful presenterar sitt första 
framgångsrika digitala showcase och 
kommande spel i SteamWorld-serien 
 
Den 10:e november presenterade Thunderful sitt första digitala showcase,   
Thunderful World, i samarbete med världsledande gamingsajten IGN. Eventet är en 
stor satsning där Thunderful bland annat visade SteamWorld Headhunter, som är ett 
kommande titel i den berömda Steamworld-serien.  
  

 
 
Under eventet presenterades 16 spel, varav sex stycken var världspremiärer. Den mest 
uppmärksammade av dessa var SteamWorld Headhunter, det första av fyra nya spel som är 
under utveckling i miljonsäljande Steamworld-serien.  
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– Vi är glada över hur positivt Thunderful World tagits emot, säger Brjann Sigurgeirsson, 
VD på Thunderful Group. Eventet är ett tillfälle för oss att visa upp delar av vår pipeline, och 
ytterligare förstärka vår position i spelbranschen. Det går helt i linje med vår strävan att bli ett 
“totalföretag” byggt på våra enheter inom spelutveckling, publishing och investeringar i 
spelprojekt. Uppskattningen vi rönt och spelen vi presenterade under Thunderful World 
vittnar om att vi är på god väg, och vi ser fram emot att bygga vidare på konceptet i 
framtiden.  
 
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 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. 
 
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. 


