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Nytt avtal som global licensagent för tv-serien ”Spartacus”
Paradox Entertainment har slutit avtal med Starz Entertainment att agera som
global licensagent för konsumentprodukter baserade på den USA-aktuella
tv-serien ”Spartacus: Blood and Sand”. Bolaget har därmed slutit ytterligare en
global rättighet till sig som licensagent, med mål att vidare utnyttja sin
befintliga licensavdelning och dess kontaktnät. Sedan tidigare representerar
Bolaget den kommande actionfilmen ”Expendables” med Sylvester Stallone, Jason
Statham och Jet Li.
I ”Spartacus” ses skådespelare som Lucy Lawless (”Xena: Warrior Princess”,
”Battlestar Galactica”), John Hannah (”Four Weddings and a Funeral”,
”Mummy”-trilogin) och Peter Mensah (”300”, ”Avatar”). Spartacus spelas av Andy
Whitfield, välkänd i Australien, till exempel som ärkeängeln Gabriel i filmen
med samma namn - en av de mest framgångsrika filmerna i Australien år 2007.
Paradox Entertainment börjar representera den nya rättigheter omedelbart.
Första tillfället att presentera ”Spartacus” infaller denna vecka på
dator/videospelutvecklarmässan GDC i San Francisco. För att nå störst möjliga
kundkrets kommer Bolaget att anlita regionala underagenter utanför nordamerika.
Som licensagent jobbar Bolaget mot agentprovision på royaltyintäkter och tar
inga finansiella risker förutom arbetsinsatser. I dagsläget kan Bolaget inte
bedöma avtalets resultatpåverkan.
Med mer än 3,3 miljoner tittare var första episoden det mest sedda avsnittet
för tv-kanalen någonsin. Beslut togs att producera en andra säsong för 2011
redan innan första säsongen börjat visas. Mer om ”Spartacus: Blood and Sand”
finns på hemsidan http://www.starz.com/originals/spartacus.
Starz Entertainment är baserat i USA och erbjuder 16 tv-kanaler, bland annat
genom varumärkena Starz och Encore med runt 16,9 respektive 30,6 miljoner
abonnenter. Starz Entertainment sänder mer än 1000 filmer och egna serier varje
månad på sina betalkanaler. Starz Entertainment (www.starz.com) ingår i
koncernen Liberty Media Corporation och är noterat i dess aktiegrupp på NASDAQ
(LSTZA).
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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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