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PRESSMEDDELANDE 

12 MAJ 2020 

ADVENTURE BOX SKAPAR RÅDGIVANDE 
STYRELSE 
Martin Sandberg, Director of Subscriptions på Spotify, Arvid Klingström, 

Head of Player Services hos Paradox och Anders Ramsten, flerårig 

tillväxtinvesterare, ansluter sig till den rådgivande styrelsen för 

Adventure Box. 

Den rådgivande styrelsen kommer stödja företagets ledningsgrupp och 

styrelse i sitt arbete med att förverkliga företagets vision om att bli den 

världsledande delningsplattformen för konsumentskapade spel. 

Martin Sandberg, MSc SSE och MSc KTH, har varit Director of Subscriptions 

hos Spotify sedan 2011. Innan dess hade han roller hos Web Guide Partner 

och MyHeritage. Se https://www.linkedin.com/in/martinsandberg121/ för mer 

information. 

- Adventure Box ”streaming” av spelinnehåll i webbläsaren tar bort friktionen för 

att komma igång så att vem som helst kan spela, skapa och dela. Kombinera 

detta med effektiv användarförvärvning så har du en tillväxtmaskin, säger Martin 

Sandberg. 

Arvid Klingström, tidigare Head of Studio i Stockholm och nu Head of Player 

Services hos Paradox. Hans bakgrund inkluderar flera produkt- och 

affärsroller inom dataspel. Se https://www.linkedin.com/in/arvidklingstrom/ 

för mer information. 

- Jag tror att användargenererat innehåll kommer att vara en stor del av 

spelindustrins framtid och här har Adventure Box en mycket bra position. Jag är 

glad över att vara en del av rådgivande styrelsen, säger Arvid Klingström. 

Anders Ramsten, Ekonomiexamen Uppsala Universitet, är en av grundarna av 

Titangate Capital Management. Tidigare var han i över 14 år Head of Equities, 

medlem i den exekutiva ledningen av Swedbank Robur AB och chef för 

Swedbank Robur Technology (Swedbank Robur AB 1999-2015). Han har också 

varit Investment Manager för Investor AB (1993-1998). Se 

https://www.linkedin.com/in/andersramsten/ för mer information. 
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- Vid god exekvering har Adventure Box potential att bli den främsta sociala 

medieplattformen för dataspelare världen över, säger Anders Ramsten. 

- När vi fortskrider på vår resa mot att bli den världsledande delningsplattformen 

för konsumentskapade spel är det oerhört värdefullt att ha stöd från denna grupp 

av högkvalificerade individer som har gått igenom denna fas tidigare, hos Spotify, 

King och med Robur, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box. 

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, 

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com 

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

 

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. 

Bolagets världsledande streaming-teknologi är patentskyddad. Grundat i 

Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala 

(Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under 

kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.  
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