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MUTANT CHRONICLES BLIR STORFILM I HOLLYWOOD
Paradox Entertainments egenutvecklade varumärke Mutant Chronicles blir
Hollywoodfilm. Thomas Jane ("The Punisher" och "Deep Blue Sea") kommer att
spela huvudrollen i filmen. Produktionsbolag är Pressman & Company Films och
regissör är Simon Hunter. Produktionsstart beräknas till våren 2006.
Filmen utspelar sig under det 23:e århundradet då all världens resurser
nästintill har tömts av fyra enorma kooperationer och en demonisk, plundrande
arme slåss mot mänskligheten om de sista spillrorna.
- Med en budget på
investering i vårt
spirande intresset
vidare utveckling,

över 200 miljoner kronor är filmen en mycket stor extern
varumärke. Vi kommer att använda investeringen och det nya,
för Mutant Chronicles till att fokusera på varumärkets
säger Peter Sederowsky, styrelseordförande.

- Mutant Chronicles har redan tidigare bevisat sin storhet genom bland annat
över 170 miljoner sålda samlarkort. Potentialen för en ny uppsättning produkter
såsom videospel, serietidningar och samlarprylar är oändlig. Sköts varumärket
rätt kommer det att vara en framgångsrik franchise under många år. Vi
diskuterar redan med potentiella licenstagare, säger Fredrik Malmberg, Head of
Licensing & Creative Affairs.
- Regissören Simon Hunters passion och unika vision för projektet kommer
säkerligen att göra Mutant Chronicles, med dess blandning av skräck, sci-fi och
action, till en lyckosam franchise. Vi är mycket glada att Thomas Jane spelar
huvudrollen, säger Ed Pressman, en av filmens producenter, och tillägger att
filmen bäst kan beskrivas som en futuristisk "Saving Private Ryan".
Ed Pressman är en av de stora filmproducenterna i Hollywood och har under mer
än 30 år producerat över 65 filmer, bland dem succéer som "Wall Street", "Das
Boot", "American Psycho" och "The Crow". Simon Hunter har tidigare regisserat
skräckfilmen "The Lighthouse".
Producenter förutom Ed Pressman är Stephan Belafonte, Pras Michel, Tim Dennison
och Alessandro Camon. Exekutiva producenter är Peter Sederowsky och Fredrik
Malmberg. Manusförfattare är Simon Hunter och Ross Jameson. Rollbesättning
pågår för närvarande.
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Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar över 100 främst
karaktärsbaserade varumärken. Två av de största och viktigaste är Conan och
Mutant Chronicles. Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program,
böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, samlarprylar med mera.
Verksamheten drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los
Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE,
SE0000598054).
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