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Buck Rogers-option såld till finansiär
Stockholm, 2011-06-23 08:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Paradox Entertainment och
dess partners, Incognito Entertainment och Randall Emmett/George Furla Productions, har
ingått avtal med ännu icke offentliggjord part att överlåta finansieringen av det fortsatta
utvecklingsarbetet samt produktionsbudgeten av storfilmen Buck Rogers. Bolaget har
därmed återfått sin investering i projektet och får dessutom vid inspelningsstart, som
beräknas ske inom 18 månader, ett producentarvode på en halv miljon dollar. Bolaget får
även en liten del i filmens eventuella framtida vinst.
- Vi har hittat en perfekt partner som kan finansiera filmens inspelning och lansering och som
dessutom delar vår kreativa syn på Buck Rogers. Med detta avtal känner vi att projektet
kommer närmare en definitiv filmstart och vi kan därmed lämna över produktionsansvaret
och koncentrera oss på nästa projekt, säger Fredrik Malmberg, vd för Paradox
Entertainment.
För att utnyttja Bolagets nätverk i underhållningsbranschen och erfarenhet av filmutveckling
och -produktion valde Paradox Entertainment under slutet av 2010 ut ett antal partners och
projekt för samproduktioner. Det innebär att Bolaget bidrar med producenttjänster såsom
kreativt arbete vid manusframställning och rollbesättning, kontakt med agenturer samt
förmedling av finansiering och distribution.
Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade
varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även licensagent för externa
rättigheter. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox Entertainment Inc,
baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras bland annat i form av filmer, tvprogram, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål.
Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, till exempel Conan
the Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Totalt innehåller rättighetsportföljen
runt 1 000 berättelser och karaktärer. Bland Bolagets aktuella produktioner finns filmerna
Conan och Chariots of the Gods. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMXlistan First North Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som
Certified Adviser.
         Fredrik Malmberg
         Verkställande Direktör
         Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
         E-post: fmalmberg@paradoxent.com
         
         Joakim Zetterberg
         Director of Publishing / Investor Relations
         Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=459084&lang=sv[2016-05-19 09:43:17]

Buck Rogers-option såld till finansiär

         E-post: jzetterberg@paradoxent.com

This news release was distributed by GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=459084&lang=sv[2016-05-19 09:43:17]

