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Ny exportsatsning för svensk film
Fredrik Malmberg har träffat handelsminister Ewa Björling för att diskutera en
ny exportmodell av svenskt filmkunnande. Målet är ett avtal som flyttar fler
amerikanska filmproduktioner till Sverige. Intresset är stort hos både
amerikanska och svenska producenter.
Svenska produktionsbolag har byggt upp gott rykte i världen i takt med att
svenska filmer skördar internationella framgångar. Nu vill Paradox
Entertainment och dess vd Fredrik Malmberg ta nästa steg med ett nytt
internationellt samproduktionsavtal med Hollywood - ett avtal som förlägger
amerikanska produktioner i Sverige. Projekten utvecklas i Hollywood, i
samarbete med svenska medproducenter, och produceras i Sverige.
- Det internationella intresset för svenska filmer och filmskapare är större än
någonsin. Det ger ett unikt tillfälle att ta en större plats på den
internationella filmscenen, och det måste vi göra, säger Fredrik Malmberg på
Paradox Entertainment.
En medveten exportsatsning skulle få långtgående positiva konsekvenser för
svensk filmindustri. Satsningen skulle skapa långsiktiga arbetstillfällen inom
svensk filmproduktion, ge välbehövliga investeringar i lokala och regionala
företag och höja kompetensen inom svensk filmindustri.
- Vi ser positivt på det här initiativet. För oss är det viktigt att skapa
förutsättningar för fler jobb i Sverige, vilket vi tror att det här projektet
kan bidra till. Vi kommer att se över möjligheterna att ta dessa frågor vidare,
säger handelsminister Ewa Björling.
I ett första steg handlar det om sex amerikanska projekt. Produktionen löper
under tre år och har en totalbudget på cirka 25 miljoner USD.
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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. 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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