
 

General questions: 
Email: info@gamingcorps.com 
IR- och PR related questions: 
Email: ir@gamingcorps.com  
About Gaming Corps AB: Gaming Corps develops computer games based on their own IP’s and well-known 
international brands. The Company's shares are traded on Nasdaq First North under the ticker GCOR. The 
company's Certified Advisor is Remium Nordic AB. 
 
This information is information that Gaming Corps AB is obliged to make public pursuant to the EU Market 
Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set 
out above, at 08:45 CET on August 22, 2016. 

 
 

 

Hela första säsong av The Descenant 

nu till specialpris på “Monday Motivation 

Bundle” hos IndieGala mellan den 10-24/10 
______________________________________________________________________ 

 

Första säsongen av The Descendant nu till specialpris på IndieGalas Monday Motivation 

Bundle. Erbjudandet är tidsbegränsat (10-24/10). The Descendant är ett episodisk äventyrsspel 

med tre av 5 episoder redan ute på Steam. De två episoderna av säsong ett kommer att släppas 

innan årets slut. 
 

OBS! Under de första 24 timmarna gäller ett  lanserings pris, sen blir det Indiegalas Monday Bundle 
pris som gäller resterande 14 dagarna. 

 

Köp här! https://www.indiegala.com/monday#bundle -carousel-tier-2 
 
 
Indiegala lanserades December 2012 och är en digital distributions plattform som idag servar mer än 3 
miljoner kunder världen runt. 
 

THE DESCENDANT är ett episodiskt äventyrsspel i fem delar.  3 episoder har redan släppts, 
den 4: e och 5: e episoden att släpps innan slutet av året. 
 
I THE DESCENDANT, är slutet på världen bara början. De få som återstår av mänskligheten är 

skyddade i underjordiska Ark-anläggningar och ditt uppdrag är att hålla överlevarna vid liv, 
samtidigt som du upptäcker mycket större konspirationer gömda inom Ark-01. 
 

Nyckelfunktioner:  
• En episodisk äventyr som rör sig över flera innehållsrika tidslinjer  

• Undersökande spel, utmanande pussel, spännande actionfyllda sekvenser  
• Meningsfulla och svåra val med djupa dialog strukturer 
• En skräddarsydd upplevelse, full av spänning och dramatik 

• Varje spelare val kan påverka mänsklighetens framtid 

https://www.indiegala.com/monday#bundle-carousel-tier-2

