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Paradox Entertainment AB - Pressmeddelande

WARNER BROS GÅR VIDARE I ARBETET MED PRODUKTIONEN AV CONAN
Warner Bros går vidare i produktionen av flera Conanfilmer och har nu anlitat
Boaz Yakin ("The Rookie", "Remember the Titans") att skriva manus till den
kommande Conan-filmen. Studion beräknar produktionsstart till början av 2007.
Paradox Entertainment har överenskommit med Warner Bros att påbörja
produktionen av den första Conanfilmen och att denna skall vara färdiginspelad
inom ett års tid. Warner Bros har nu också anlitat Boaz Yakin (från filmerna
"The Rookie", "Remember the Titans") att skriva manus till den
kommande Conan-filmen. Studion beräknar produktionsstart till början av 2007.
Producent av filmen är Akiva Goldsman (från "Mr. And Mrs. Smith", "Cinderella
Man", "Da Vinci-koden" och Oscarsbelönades för "A Beautiful Mind"). Regissör
beräknas utses under hösten.
- Vi är självfallet mycket glada att Warner Bros nu meddelat att man avser att
göra Conanfilmen. Ja, faktiskt inte bara en - de avser att göra en hel serie av
Conanfilmer, säger Paradox Entertainments ordförande Peter Sederowsky.
Samtidigt meddelar Warner Bros i ett pressmeddelande att filmen produceras av,
förutom Akiva
Goldsman, även Jon Jashni, Irving Azoff och Richard Alexander och att exekutiva
producenter är Paradox Entertainments Peter Sederowsky och Fredrik Malmberg.
- Vi är glada att arbeta med Boaz och Paradox Entertainment när vi nu påbörjar
vad som kommer bli en framgångsrik och innovativ serie filmer, säger Jeff
Robinov, President of Production på Warner Bros Pictures. Jon Jashni från
Legendary Pictures (som även producerar den kommande filmen "Superman
Returns"), en av Conanfilmens producenter, säger om dess förutsättningar:
- Som producent ser jag fram emot att jobba med Warner Bros när vi nu låter
Conan återta sin rättmätiga plats på filmduken bredvid andra hjältar som
Superman, Batman och Wolverine. Vi avser att inte bara hålla lågan vid liv - vi
kommer tillverka ett bålverk!
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Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla
berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon
Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt
innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer.
Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar,
dator/video/internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten
drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.
Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054).
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