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PRESSRELEASE 
21 DECEMBER 2020 
  

  

MICHAEL BENDSEN NY CREATIVE 
DIRECTOR PÅ ADVENTURE BOX 
  
Efter ett framgångsrikt samarbete under 2020 går nu Michael Bendtsen, 
välkänd spelentrepenör och en av skaparna av spelplattformen KOGAMA, in i 
Adventure Box ledningsgrupp som Creative Director.  
 
Adventure Box är den ledande streaming-plattformen för användarskapade dataspel. 
På Adventure Box kan användare spela spel tillsammans och även skapa och dela 
spel med andra från hela världen. 

 
Att bli del av Adventure Box är resultatet av ett nära samarbete under 2020 där 
Michael bidragit med sin långa erfarenhet och sina insikter om hur man skapar och 
bygger en kreativt gemenskap kring användarskapade spel. Denna process har tydligt 
visat hur väl Michaels bakgrund och massmarknadspotentialen för Adventure Box 
teknologi passar ihop och har lett till att samarbetet nu formaliseras med Michael som 
företagets kreativa ledare (”Creative Director”).  
 
Michael har 25 års erfarenhet från spelindustrin, där han bland annat skapat digitala 
strategier för LEGO, varit delaktig i grundandet det populära filmskaparspelet Movie 
Star Planet och grundat spelplattformen KOGAMA. Samarbetet med KOGAMA som 
påbörjades 2020 kommer fortsätta under 2021, med ett fortsatt utbyte av kreativ talang 
mellan respektive företag.  
 

“Adventure Box streamingteknik, låga bandbreddsbehov, ekonomiska 
skalbarhet och grafiska innehållsskapande är de byggstenar som behövs för att 
skapa en kreativ spelskaparplattform för den globala massmarknaden. Genom 
att i nära samarbete med engagerade användare finjustera funktionalitet och 
användarupplevelse skapar vi förutsättningar för explosiv tillväxt. Det här är 
början på en revolution i spelindustrin!”, säger Michael.   

 
“Michael har varit en inspiration för mig sedan han skapade KOGAMA. Jag är 
stolt och glad att nu tillsammans med Michal få realisera vår gemensamma 
vision av en värld där alla kan skapa egna spel”, säger Christoher Kingdon, VD 
på Adventure Box.     
 

Michael tillträder som Creative Director 21 december 2020. Han kommer arbeta från 
Köpenhamn.  
 
 

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom 

ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 december 2020 kl 

16:25 CET. 
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FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

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

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com 

 

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

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

online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. 

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

Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First 

North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod 

SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och 

telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.  
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