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Starbreeze utvecklar ett nytt Jason Bourne-spel tillsammans med EA
I slutet av 2008 meddelade Starbreeze att ett nytt utvecklingskontrakt hade tecknats. Det kan nu
offentliggöras att kontraktet avser ett nytt spel baserat på karaktären Jason Bourne, med
Electronic Arts (EA) som förläggarpartner. Detta är det andra projekt som EA och Starbreeze nu
samarbetar kring. EA har idag också offentliggjort att de har tecknat en exklusiv licens att
utveckla spel baserat på författaren Robert Ludlums verk, inklusive böckerna om Jason Bourne.
Totalt har Ludlums böcker sålt i mer än 290 miljoner exemplar och översatts till 32 språk sedan
1971. De tre filmerna om Jason Bourne, med Matt Damon i huvudrollen, har hittills haft intäkter
på ca 8 miljarder kronor enbart från biografvisningarna. Starbreeze utvecklar den första titeln
under EAs mångåriga avtal med Ludlum Entertainment.
”De framgångsrika böckerna och filmerna har gjort Bourne till en av de största actionhjältarna i
vår tid. Det skall bli en spännande utmaning att utöka Bourne-världen med ett spel av samma
kaliber som de övriga verken” säger Johan Kristiansson, VD på Starbreeze.
“Robert Ludlum’s Jason Bourne is the most exciting action hero to emerge in decades, thrilling
audiences around the world, säger Mike Quigley, Group Vice President of Marketing, EA Games
Label. “EA is thrilled to extend our relationship with Starbreeze studios to include development
on this new project.”
För att läsa EAs amerikanska pressrelease om detta avtal, gå till http://info.ea.com
För presskontakter med Starbreeze, kontakta VD Johan Kristiansson via mail
johan.kristiansson@starbreeze.com
###
Om Starbreeze: Starbreeze utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella
spelförläggare. Bolaget grundades 1998 och har nu ca 95 anställda. Senast släppta spel är
storsäljarna The Darkness och Chronicles of Riddick. Bolaget är noterat på Aktietorget och har
drygt 5000 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com

Om Ludlum Entertainment: Ludlum Entertainment skapades för att vidareutveckla
författaren Robert Ludlums verk i olika mediaformer. Ludlums böcker, inklusive Bourne och
Covert One, utspelas på en global arena med flera sammantvinnade berättartrådar. Ludlum
Entertainment och Universal Pictures har nyligen ingått ett långsiktigt avtal som ger Universal
de exklusiva rättigheterna att fortsätta göra filmer baserade på karaktären Jason Bourne.

Om Electronic Arts (EA) Electronic Arts Inc. (EA), med huvudkontor i Redwood City,
California, är världens ledande företag inom interaktiv underhållning. Det grundandes 1982,
och är verksamt som utvecklare, förlag och distributör av interaktiv underhållning för
spelkonsoler, PC, mobiltelefoner och internet. Electronic Arts marknadsför sina produkter
under fyra varumärken: EA SPORTSTM, EATM, EA SPORTS Freestyle TM och POGOTM. Under
verksamhetsåret 2008 hade EA nettointäkter på 3.67 miljarder USD och 27 titlar sålde mer än
en miljon exemplar. EAs hemsida och onlinespelsida finns på www.ea.com. Mer information
om EAs produkter och pressreleaser återfinns på http://info.ea.com.

EA, EA SPORTS, EA SPORTS Freestyle and POGO are trademarks or registered trademarks of
Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. Xbox and Xbox 360 are trademarks of the
Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft. PLAYSTATION 3 is a
registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are the
property of their respective owners.

