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Adventure Box Technology slutför nyemission 
och tar sikte på börsen 
Stockholm den 29 november 2018 

 
Stockholm, Sverige – Happy L-Lord AB slutför en pågående nyemission, föreslår 
ändringar i bolagsordningen och stärker ledning och styrelse för att möjliggöra en 
börsnotering. 
Ändringarna kommer behandlas på den kommande årsstämman där också förslag om 
namnändring till Adventure Box Technology AB kommer beslutas. För att stärka 
kompetensen, och förbereda för en eventuell notering, föreslås två nya styrelseledamöter 
båda med stor erfarenhet från noteringsprocesser och arbete i noterade bolag. Samtidigt 
har bolaget rekryterat Hans Richter som ny CFO. 
Huvudmålsättningen är att en eventuell notering skall kunna genomföras under tredje 
kvartalet 2019. Innan dess avser bolaget att under våren 2019 genomföra en större 
ägarspridning, främst riktad mot institutionella investerare och investerare med fokus på 
Game Tech. 
”Adventure Box är världens ledande online-plattform för delning av användarutvecklade 
spel. Trenden att spelarna själva vill utveckla, dela och spela egna spel ökar snabbt.” säger 
Christopher Kingdon, VD och medgrundare av Adventure Box.  
Förutom att Adventure Box är den ledande delningsplattformen för användarutvecklade 
online-spel erbjuder Adventure Box möjligheten att bygga vidare på det världsledande 
spelet Minecraft. 
Adventure Box och Minecraft 
Adventure Box har utvecklat en unik teknologi som läser Minecrafts filformat vilket innebär 
att användare kan importera allt man byggt i Minecraft till Adventure Box och där ges 
möjligheten att, genom att addera figurer, dialog, beteenden och handling, konvertera en 
statisk Minecraft-modell till ett dynamiskt spel. 
”Idag är det redan populärt att skapa och spela så kallade ”Minecraft mods”, ”mods” efter 
modifierade versioner av Minecraft. Detta är egentligen egna spel baserade på Minecraft, 
men att skapa ett ”Minecraft mod” kräver avancerade programmeringskunskaper och dyra 
hyrda servrar.” säger Christopher Kingdon. ”Genom att använda Adventure Box som 
plattform når vi en global bas av Minecraft-användare som kan förädla det de redan byggt, 
helt utan några programmeringskunskaper.” 
Med Adventure Box så skapar man sina online-spel med helt grafiska interface och utan att 
själv betala för, och konfigurera en server. Skapandet sker helt i Adventure Box plattform, 
endast Minecrafts öppna filformat läses. Alla 3D och spelelement tillhör helt och hållet 
Adventure Box. 
Utöver figurer, som placeras ut i spelet och ges olika karaktärsdrag, beteenden och 
dialoger, kan användaren även skapa berättelsepunkter som definierar hur en historia eller 
ett skeende utvecklas. Idag kan spelare skapa både roll och berättelsespel samt kamp och 
”battle” spel. 
Med Adventure Box bygger användaren handling, snarare än att bara bygga med block, 
samtidigt som användarna kan dela och bjuda in andra användare att vara med i berättelsen 
i form av ett interaktivt spel. 
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Fakta om Adventure Box 
Adventure Box har smyglanserats under året men har trots det redan över 40,000 
användare. Utvecklingen har skett i samarbete testspelare vars åsikter, erfarenheter och 
insikter har varit avgörande för att skapa en plattform som verkligen är till för spelare och 
användare.  
Även om andra försökt skapa verktyg med vilka användare kan skapa egna spel så 
Adventure Box än så länge ensamma om att ha klarat av den svåra tekniska utmaningen i 
att skapa en plattform som dels gör det enkelt att skapa spel och samtidigt inte kräver 
nedladdning av plattform eller spel.  
Eftersom 60 – 80 procent av användare inte laddar ned programvara är det avgörande för 
en delningsplattform för innehåll utvecklat av användarna, att det inte krävs nedladdning för 
att utveckla och spela, utan att användarupplevelsen levereras helt online, i molnet och 
webbrowsern. Adventure Box teknologi är patenterad i USA. 
Adventure Box grundades i Stockholm 2014 och bolaget har personal och kontor i Paris, 
London och Sevilla. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Christoffer Kingdon 
VD och grundare 
 
E-post: chris@happylandlord.se 
Mobil: +46 (0)73 051 1414 
Skype: c.h.kingdon 
 
 
Besök oss gärna på: www.adventurebox.com 

 

Föreslagna nya styrelseledamöter: 

Christine Rankin: 

§ CFO i Cherry AB (publ), styrelseledamot i flera av Cherrys bolagen. 
§ F.d. styrelseledamot finska Tecknopolis plc och ordförande i deras Audit Committee (2017-2018) 
§ Head of Financial Control Europe och AsiaPac för Nasdaq (2017) 
§ Head of Corporate Control, Spotify (2014-2015) 
§ Revisor och Partner på PWC, 1988-2014 
§ Erfarenhet av arbete med börsnoteringar. 

 
se mer: https://www.linkedin.com/in/christine-rankin-94a4355/ 
 
Staffan Eklöw: 

§ Jurist, Partner i Eklöw Business Law AB 
§ Styrelseordförande i Bublar Group AB (publ) 
§ Styrelseledamot i HDR Sweden AB 
§ Partner och Managing Partner I Advokatfirman Lindahl (2000-2013) 
§ Chefsjurist TV4 (1994-2000) 
§ Erfarenhet av arbete med börsnoteringar. 

 
se mer: https://www.linkedin.com/in/staffan-eklöw-b174621a/ 
 
 

 


