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Avtal tecknat för kasinospel baserade på Conan
Paradox Entertainment har tecknat avtal avseende onlinebaserade kasinospel med
kanadensiska spelbolaget Cryptologic. Spelets utveckling har påbörjats och har
beräknad lansering i början av 2010. Bolaget har erhållit ett förskott och får
royalty på spelets bruttovinst. Licensen är global, med undantag för de länder
där kasinospel och/eller onlinebaserade kasinospel är förbjudet enligt lag.
Cryptologic är en världsledare inom onlinebaserade kasinospel och har över 280
spel i sin portfölj, allt från olika varianter av poker, roulette och andra
klassiska kasinospel till enarmade banditer, flera av dessa baserade på
världens mest kända underhållningskaraktärer, till exempel King Kong, Superman,
Batman, The Hulk, Spiderman och X-Men. Cryptologic samarbetar sedan tidigare
med bland andra DC Comics, Marvel, Warner Bros och Activision. Cryptologic är
noterat på Toronto Stock Exchange (CRY, CXY), NASDAQ Global Select Market
(CRYP) och London Stock Exchange Main Market (CRP).
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Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken. Verksamheten drivs till stor del genom helägda
Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras
bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel,
internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland annat
Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan the Barbarian,
Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Bolaget exploaterar Age of Conan som ett
separat varumärke. I portföljen finns även Mutant Chronicles, Chronopia och
KULT. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och
karaktärer. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North
Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified
Adviser.
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