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Rättighetstvist mellan bokförlaget Orion och Paradox Entertainment uppgjord i godo
I oktober 2009 lämnade Beverly Hills-baserade Paradox Entertainment Inc och
dess dotterbolag (tillsammans “Paradox”), inklusive Conan Properties
International (“CPI”) in en stämning i Storbritannien mot Orion Publishing
Group Ltd och Orion Books Ltd (tillsammans “Orion”). I november 2009 lämnade
CPI in en stämning mot Orion i USA. Paradox och Orion har nu löst konflikten
och gjort upp i godo.
Konflikten hade sin grund i att Paradox hävdade att flera av Orions nyligen
publicerade böcker innehöll berättelser som fortfarande skyddades av
upphovsrätt i såväl Storbritannien som USA, samt att Orion inte hade rätten att
använda CPI:s varumärke “Conan” i titeln på någon av böckerna utan licens.
Orion inkluderade berättelserna i god tro att de alla blivit allmängods (Public
Domain) men inser nu att de agerat felaktigt och erkänner Paradox upphovsrätt
till de berättelser som Orion trodde var allmängods, samt att “Conan” är ett
värdefullt varumärke som ägs av Paradox och som inte kan användas utan licens.
Parterna har enats om en överrenskommelse i vilken Paradox ger Orion Books en
retroaktiv licens att publicera ett flertal Robert E Howard-berättelser som ägs
av Paradox och att använda Paradox varumärken i anknytning till Orions böcker
som innehåller dessa och andra berättelser. Orion betalar retroaktiva royalties
för tidigare sålda böcker. De två bolagen är nu angelägna att bygga upp ett
gediget samarbete som licensgivare och -tagare under de kommande åren. Avtalet
påverkar inte Bolagets resultat nämnvärt.
- Jag är glad att vi så snabbt kunde reda ut det här missförståndet. Vi har
accepterat Orions ursäkt utan förbehåll och jag tackar våra advokater och
Orions advokater på båda sidor av Atlanten för deras hjälp med att lösa vår
konflikt. Orion var i många år en stor licenstagare för oss och vi är lättade
att ha nått en överenskommelse att förnya och utöka vårt samarbete. Vi
diskuterar redan nya sätt som vi kan samarbeta på i framtiden. Vi på Paradox
har lagt ned mycket arbete på att skydda och utveckla våra Robert E
Howard-baserade rättigheter sedan vi köpte Robert E Howard-biblioteket.
Inspelningen av den nya Conanfilmen har nu pågått i drygt två månader,
MMO-spelet Age of Conan lanserade nyligen en stor expansion och vi har kommit
en bra bit i utvecklingen av ett antal filmer som vi kommer att offentliggöra
inom kort. Orion är ett ledande förlag av scifi/fantasy och skönlitteratur
vilket ger oss möjligheten att erbjuda ett brett spektrum av konsumenter det vi
vill ge dem - Robert E Howards originalberättelser, säger Fredrik Malmberg, vd
för Paradox Entertainment.
- Jag är glad att återigen arbeta tillsammans med Paradox Enteratinment och ser
fram emot många spännande projekt i framtiden, säger Malcolm Edwards, vice vd
och utgivare för Orion Publishing Group Ltd.
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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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