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Embracer Groups Middle-Earth Enterprises och New Line 
Cinema samarbetar för att ytterligare utforska 
filmmöjligheter för “Sagan om Ringen” och “Hobbit”

Embracer Group AB (”Embracer”), genom dess helägda dotterbolag Middle-
earth-Enterprises, del av operativa koncernen Freemode, har ingått flerårigt 
avtal med New Line Cinema och Warner Bros. Pictures för att samarbeta 
gällande filmer baserade på “Sagan om Ringen” och “Hobbit”. Det strategiska 
avtalet omfattar flera filmer baserade på de ikoniska litterära verken av J.R.R. 
Tolkien, för att bygga vidare på den mycket omtyckta världen och karaktärerna 
i Middle-earth.

Avtalet sker 20 år efter att New Line Cinema lanserade Peter Jacksons episka ”Sagan om 
Ringen”-trilogin. Filmerna är bland de mest framgångsrika och prisade någonsin som vunnit 
17 Oscars, inklusive 11 Oscars för ”Sagan om konungens återkomst” vilket är rekord för en 
enskild film. Studion gick återigen samman med Peter Jackson för en trilogi som bygger på 
Hobbit, en samproduktion tillsammans med Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Tillsammans 
tjänade dessa sex filmer in nästan 6 miljarder USD i biljettintäkter globalt. New Line Cinema 
och Warner Bros. Animation producerar för närvarande ”The Lord of the Rings: The War of 
the Rohirrim”, en animerad film som utspelar sig 183 år före ”Sagan om Ringen”. Filmen 
beskriver ödet för den legendariska kungen av Rohan - Helm Hammerhand, och har 
biopremiär 12 april 2024.

”Efter vårt nyliga förvärv av Middle-earth Enterprises är vi glada över att påbörja denna nya 
samarbetsresa tillsammans med New Line Cinema och Warner Bros. Pictures, och därmed 
återigen få visa J.R.R. Tolkiens unika värld i biosalongerna på nya och spännande sätt. Vi 
förstår hur uppskattade dessa verk är och vi arbetar tillsammans med våra partners New 
Line Cinema och Warner Bros. Pictures för att hedra historien, blicka framåt och uppnå 
högsta kvalitet i produktionen,” säger Lee Guinchard, VD för Freemode.

“För tjugo år sedan tog New Line det stora steget att realisera de fantastiska berättelserna, 
karaktärerna och’ Sagan om Ringen-världen till biograferna. Resultatet blev en verklig 
milstolpe med en serie filmer som har uppskattats av fans över flera generationer. Men även 
om filmerna innefattade många delar och detaljer som ingår i dessa två trilogier, så är den 
enorma, komplexa och trollbindande världen som J.R.R. Tolkien skapat, ännu relativt 
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outforskad på film. Det är en ära att få möjlighet att bjuda in fansen till ännu mer av den 
cinematiska världen av Middle-earth, och vi är glada över att gå samman med Middle-earth 
Enterprises och Embracer i detta äventyr,” säger Warner Bros. Pictures Group ordföranden 
och VD:ar Michael De Luca och Pam Abdy.

Detta avtal utgör ett av de samarbeten med flera industripartners, som tidigare beskrivits i 
Embracers Q3-rapport i februari 2023, och som tillsammans är transformativa. Detta 
specifika samarbete syftar till att skapa långsiktigt värde för Embracer Group och väntas ha 
begränsade effekter på kort sikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
Email: beatrice.forsgren@embracer.com

Lee Guinchard, CEO Embracer Freemode Inc
Email:  lee.guinchard@embracerfreemode.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom 
PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en 
omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: 
THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA 
Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal 
Dynamics – Eidos. Koncernen har 134 interna studios och engagerar över 16 200 
medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com
/investors/subscription/?lang=sv

mailto:oscar.erixon@embracer.com
mailto:beatrice.forsgren@embracer.com
mailto:lee.guinchard@embracerfreemode.com
https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv
https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv


Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 23 februari 2023

Registrerat kontor: Karlstad, Sverige
Organisationsnummer: 556582-6558
Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad, Sverige
Embracer Group AB (publ)

Om New Line Cinema
New Line Cinema bygger på mer än 55 års innovation och kreativitet, och fortsätter sin 
långa och framgångsrika historia av att producera kritikerrosade och populära filmer som 
uppskattas av både den breda publiken och nichpublik runt om hela världen. Som pionjär 
inom skräckgenren är New Line känt för sitt berättande och banbrytande underhållning. New 
Line är en affärsenhet inom Warner Bros. Pictures Group.

Bifogade filer
Embracer Groups Middle-Earth Enterprises och New Line Cinema samarbetar för att 
ytterligare utforska filmmöjligheter för “Sagan om Ringen” och “Hobbit”
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