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Pilviteknologiaan perustuvaa MMO-peliä kehittävä Mainframe
keräsi uuden €20,3 miljoonan rahoituksen Andreessen
Horowitziltä – mukana myös Twitchin ja Kingin perustajat

* * *
● Andreessen Horowitz (a16z) johti Mainframen uutta Series B -rahoituskierrosta. Kyseessä on

pääomasijoitusyhtiön toinen sijoitus Mainframeen.
● Uusina sijoittajina kierroksella on mukana johtavia peli-alan yrittäjiä kuten Twitchin perustaja ja

entinen operatiivinen johtaja Kevin Lin, King.comin perustaja ja entinen toimitusjohtaja
Riccardo Zacconi, Huuuge Gamesin perustaja ja toimitusjohtaja Anton Gauffin, sekä
Dreamhaven.

● Kaikki aikaisemmat sijoittajat, kuten League of Legendsin kehittäjä Riot Games, osallistuivat
rahoituskierrokseen.

● Rahoitukseen sisältyi myös 3 miljoonan euron laina Business Finlandilta.

* * *
Helsinki, Reykjavik & Pariisi, 30.11.2021 – Maailman ensimmäistä pilvipohjaista MMO-peliä
(massive multiplayer online) kehittävä Mainframe Industries julkisti tänään keränneensä uuden 20,3
miljoonan euron rahoituksen.

“Kun tapasimme ensimmäistä kertaa Mainframen tiimin, joka koostuu muun muassa EVE Onlinen ja
Habbo Hotellin kaltaisten MMO-menestyspelien alkuperäisiä kehittäjistä, olimme erittäin
vaikuttuneita”, kommentoi Jonathan Lai, Andreessen Horowitzin osakas ja tuore Mainframen
hallituksen jäsen. “Mainframen kyky kerätä tiimiin huippuosaamista mahdollistaa jatkuvan innovoinnin
useilla eri osa-alueilla aina pelin pelattavuudesta uusiin jakelumalleihin tai virtuaalitalouteen.”

Andreessen Horowitzin johtama Series B -rahoitus on pääomasijoitusyhtiön toinen sijoitus
Mainframeen. Kaikki aikaisemmat sijoittajat, kuten Riot Games, Maki.vc, Play Ventures, Sisu Game
Ventures ja Crowberry Capital, olivat myös mukana uudella rahoituskierroksella. Uusiksi sijoittajiksi
tuli useita peli-alan yrittäjiä ja sijoittajia kuten Twitchin perustaja ja entinen operatiivinen johtaja Kevin
Lin, King.comin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Riccardo Zacconi, Huuuge Gamesin perustaja
ja toimitusjohtaja Anton Gauffin, Taavet + Sten, Cédric Maréchal, Thomas Vu, Anthony Borguezin
perustama Moon Holdings rahasto, CCP:n toimitusjohtaja Hilmar Veigar Pétursson, sekä
Dreamhaven. Pääomarahoituksen lisäksi mukana on Business Finlandin myöntämä 3 miljoonan
euron laina.

“Olemme luomassa kokonaan uutta maailmaa, jota pelaajat tulevat kutsumaan kodikseen vuosien,
toivottavasti jopa vuosikymmenten ajan”, kommentoi Thor Gunnarsson, Mainframen toimitusjohtaja
ja yksi perustajista. “Yhdessä aikaisempien sijoittajiemme sekä uusien pelialan konkareiden avulla
voimme koota maailmanluokan tiimin, joka pystyy tuomaan eloon visiomme MMO-peleistä, jossa
pelaajat pääsevät osaksi luomaamme maailmaa miltä tahansa valitsemaltaan näytöltä.”
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Suomalaisten ja islantilaisten peliveteraanien perustama Mainframe Industries kehittää yhtä maailman
ensimmäisistä pilviteknologiaan perustuvista avoimen maailman MMO-peleistä (massive multiplayer
online), joka on pelattavissa puhelimella, tietokoneella sekä pelikonsolilla. Tiimillä on osaamista niin
tietokone- kuin mobiilipeleistä, sekä MMO-pelien kehityksestä, minkä takia sillä on mahdollisuus olla
mukana mullistamassa peli-alaa pilviteknologian keinoin.

Mainframe ei tässä vaiheessa kerro vielä lisätietoja kehitettävästä pelistään, vaan keskittyy
skaalaamaan tiimiään Helsingissä, Reykjavikissa, sekä tänä vuonna avatussa studiossa Pariisissa.
Tiimin koko on viimeisen vuoden aikana yli tuplaantunut 53 henkilöön, kun joukkoon on liittynyt
kokeneita pelialan ja pilviteknologian ammattilaisia esimerkiksi Blizzard Entertainmentilta, Ubisoftilta
ja AWS:lta. Mainframe rekrytoi jatkuvasti tiimiinsä ja tälläkin hetkellä avoimia paikkoja on auki yli
kymmenen. Yhtiö mahdollistaa työskentelyn niin etänä, kuin toimistolta, ohjenuorana yksinkertaisesti:
tee töitä sieltä, missä olet tuottavin.

Mainframesta:
www.themainframe.com

Avoimet paikat:
https://jobs.50skills.com/mainframe/en

Yhteystiedot:
press@themainframe.com

Press kit:
www.themainframe.com/press
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