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Pineleaf første norske spillselskap på Invesdor
For første gang har et norsk spillselskap lansert en kampanje på den nordiske
investorplatformen, Invesdor.

Trondheim, 3. Juni 2021: I dag lanserte Pineleaf AS en kampanje på den finske
investorplatformen, Invesdor. Målet er å hente inn mellom NOK 2.5 - 8 millioner for å
ferdigstille deres første spill, DwarfHeim og videreutvikle selskapet for vekst.

- Vi pre-lanserte DwarfHeim i Steam Early Access i Oktober og har til nå solgt over 25 000
enheter, forteller Daglig Leder, Hans-Andreas Kleven. - Siden vi lanserte har vi jobbet
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hånd i hånd med spill-samfunnet vårt om å ferdigstille DwarfHeim slik at spillet blir
best mulig til lansering i Høst.

Selskapet har jobbet med utviklingen av DwarfHeim siden 2016 og selskapet har vokst fra 4
deltidsansatte til 18 fulltidsansatte i Trondheim siden 2018.

- Å bygge et flerspiller online spill krever mange talentfulle utviklere, fortsetter Kleven. -
Det er en investering vi må satse på for å få suksess i det globale spillmarkedet og bringe
mer spill-penger inn til Norge! Det er vårt mål å fortsette utviklingen av studioet vårt for
å bli en seriøs aktør i det globale spillmarkedet.

I 2020 kunngjorde Pineleaf Studio at de hadde signert en million-avtale med den internasjonale
utvikleren, Merge Games. De mottok en investering i både utvikling og lanseringen fra Merge.

- Å finne et spill med så høy kvalitet og innovasjon som DwarfHeim er sjelden, sa daglig
leder i Merge Game, Luke Keighran i den anledning.

Siste innspurt
Pineleaf AS har vært opptatt av å bygge den riktige kompetansen her i Norge for å kunne
håndtere større prosjekter og lanseringer, og bruker mye tid på å analysere markedet og ønsker å
utvikle online spill med lang levetid.

- Vi ønsker å utvikle flerspiller spill som fokuserer på samarbeid og kan ha lang levetid for
spillerne våre, fortsetter Kleven. -  DwarfHeim har stort potensiale som et kompetitivt
e-sport spill og er noe som engasjerer spillerne våre til å komme tilbake igjen og igjen.
Vi har planer om å vokse spillet over tid ved å introdusere nytt innhold som nye helter,
kart og skins/cosmetics etter lansering, slik at spillere stadig vil komme tilbake og bli
bedre, sammen med vennene sine.

Selskapet henter inn penger for å videreutvikle spillet til og etter lansering i Høst slik at de kan
få en god avkastning både for å bygge selskapets fremtid og for investorene.

- Pineleaf har investert pengene vi har samlet inn hittil i å utvikle et kvalitetsteam,
et godt digitalt spillsamfunn og vår egen teknologi, forteller Kleven. Vår visjon er
å bli det ledende spillselskapet i Norge med et solid globalt varemerke i
dataspillmarkedet. Ved å være på Invesdor sin plattform når vi ut til over 23 000
investorer hvor vi håper å nå de som forstår ambisjon innenfor spill og vi gleder
oss til å møte dem.
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Kampanjen varer fra nå og ut 22. juni her: https://invest.invesdor.com/en/pitches/1096

Om Invesdor
Invesdor er en nordisk investeringsplatform med over 50 000 medlemmer i over 80 land. De har
gjennomført over 180 vellykket kampanjer med over NOK 120 millioner investert i 2020.

Om Pineleaf Studio
Pineleaf er et spillselskap i Trondheim som ble etablert i 2016 for å utvikle flerspiller-spillet,
DwarfHeim. Pineleaf har i dag 16 ansatte og har en utgiver avtale med Merge Games i
Storbritannia for en global lansering av DwarfHeim senere i 2020.
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