
 
 

Om Forestlight Entertainment: 
 Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och Spelindustrin. Fido är 

en av Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält. 

Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets 

Certified Adviser och likviditetsgarant. 
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Pressmeddelande - Stockholm 2013-08-27 

 
Forestlights dotterbolag Fido spränger broar och bombar städer 
 
För närvarande kan biopubliken se resultatet av hur Fido digitalt spränger sönder Älvsborgsbron i 
filmen ”Känn Ingen Sorg” som baseras på Håkan Hellströms musik och texter. Nu fortsätter de 
spränga saker i luften – och kastar sig samtidigt in i spelindustrin. 
 
Den svenska VFX- och Animationsstudion Fido har hittills mest varit kända för sitt arbete med 
animerade karaktärer och djur till reklam- och långfilmer. Men nu breddar de sin palett och ger sig in 
i spelbranschen. I dagarna släpptes den första av två trailers som Fido producerat för speljätten 
Wargaming.net 
 
”Wargaming.net har tidigare haft stora framgångar med sitt online-spel World of Tanks, och vi kom i 
kontakt med dem genom det Uppsala baserade bolaget Imagination Studios, IMS, för att producera 
en trailer inför den internationella lanseringen av deras nya spel World of Warplanes” berättar Fidos 
exekutive producent, Claes Dietmann. 
 
Fidos breda erfarenhet av Visual Effects (VFX) för livefilm kom väl till pass i produktionen, i synnerhet 
eftersom trailern är fylld av explosioner och avancerade simulationer av rök, eld och vatten.  
 
Produktionen är också ett första steg för Fido att bredda sitt utbud till att omfatta även 
spelmarknaden. 
 
”Högkvalitativa VFX-produktioner efterfrågas inte bara för reklam- och långfilm. Spelmarknaden är 
en minst sagt expansiv marknad och den realtidsrenderade grafiken i dagens spel ligger inte långt 
efter det som görs för spelfilmer. Så det är naturligt att Fido nu också erbjuder sina tjänster till bolag 
inom den sektorn” säger Claes Dietmann. 
 
Trailern släpptes av wargaming.net i samband med Gamescom i Köln mitten av augusti och finns att 
titta på här: http://www.youtube.com/watch?v=zRr8oQ5sU4I 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ysabel Knyphausen, Head of Marketing 
E-post: ysabel.knyphausen@fido.se  
Hemsida: www.fido.se 
 
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ) 
Tel. +46 (0) 8 660 43 30 
E-post: peter.levin@forestlight.se 
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