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Ny grafisk profil och hemsida
Paradox Entertainment har lanserat en ny grafisk profil och ny hemsida.
Förutom ett helt nytt utseende innehåller hemsidan nu mer information om
pågående projekt under utveckling, samt de rättigheter som finns tillgängliga
för licensering genom Bolaget. Dessa rättigheter inkluderar såväl de egenägda
(t ex Conan), de som Bolaget har optionerat för utveckling av underhållning (t
ex ”Buck Rogers the Movie”) och de som Bolaget agerar som licensagent för
(t ex tv-serien ”Spartacus: Blood and Sand”).
Investor Relations-sektionen kommer även den att utökas och i framtiden finnas
på såväl svenska som engelska. Så länge arbete pågår finns den befintliga,
svenska IR-sektionen kvar.
Den grafiska profilen utvecklades av Stockholmsbaserade Ensrettet,
www.ensrettet.se. Hemsidan utvecklades av Los Angeles-baserade Tuesday
Creative, www.tuesday.com.
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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, tv-program, 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, Buck Rogers och Chariots of the
Gods. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier
(PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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