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Paradox Entertainment omskrivet i New York Times
Stockholm, 2011-08-17 00:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitt i den stora PR- och
marknadsföringskampanjen inför Conanfilmens premiär senare i veckan har Paradox Entertainment, ägare
av de underliggande rättigheterna till filmaktuelle Conan the Barbarian, uppmärksammats av New York
Times. I artikeln som publicerades den 7 augusti berättar Paradox Entertainments VD Fredrik Malmberg
om Bolagets snart tioåriga arbete med att återlansera Conan och det första steget – att ta bort alla
produkter som fanns på marknaden vid den tiden och att börja om från början.
"Reviving a 79-Year-Old Barbarian": http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/08/07/reviving-a-79year-old-barbarian
Vidare hade tidningen USA Today idag den 16 augusti inte bara en utan två artiklar – en specifikt om
Conanfilmen och en om att flera klassiska 80-talsfilmer nu är tillbaka på bio för att återlansera respektive
filmfranchise. I den senare artikeln säger Malmberg att studiochefer, författare och regissörer som nu är
populära och inflytelserika i Hollywood växte upp med dessa filmer och gör nu egna, nya versioner av dem.
"The 1980s rears its mulleted head again": http://www.usatoday.com/life/movies/news/2011-08-15-1980sfilms-fright-night-conan_n.htm
"Jason Momoa gives 'Conan the Barbarian' some 'finesse'":
http://www.usatoday.com/life/movies/news/2011-08-15-jason-momoa-conan-the-barbarian_n.htm
Paradox Entertainments VD Fredrik Malmberg är för närvarande på plats i Stockholm inför onsdagens VIPpremiär av "Conan the Barbarian". Filmen har premiär på biografer över hela Sverige på fredag den 19
augusti. Svensk distributör av filmen är Noble Entertainment.
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 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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