
 

Allmänna frågor: 
E-post: info@gamingcorps.com 
IR- OCH PR-relaterade frågor: 
E-post: info@gamingcorps.com  
Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella 
varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor 
är Remium Nordic AB. 

 
 

 

Gaming Corps & Microïds tecknar avtal 

om licensiering och distribution av The 

Descendant 
_________________________________________________________________________________ 

 

Gaming Corps AB har ingått avtal om licensiering och distribution med Microïds för The 

Descendant.  Avtalet ger Microïds exklusiv rättighet att publicera, distribuera, marknadsföra 

och sälja The Descendant via digital distribution och distributionskanaler i detaljhandeln för 

nedladdning och fysiska inköp över hela världen. 

 

The Descendant är en episodisk äventyrsspelserie där alla fem avsnitt finns för PC och Mac.   

 

Under de senaste 30 åren har Microïds blivit en viktig videospelsutgivare med internationell närvaro. 

Microïds erbjuder sedan 2010 digital distribution och är inställt på att utveckla ännu mer innovativt 

innehåll tack vare ett brett nätverk av medie- och handelspartners. 

 

”Att ha Microïds som licensierings- och distributionspartner har speciell betydelse för oss på Gaming 

Corps. Som utvecklare och utgivare av succén Adventure Series Syberia har Microïds djup kunskap 

inom utveckling av äventyrsspel och publiken på sin marknad. Microïds kommer att tillföra ytterligare 

synlighet och försäljning för The Decendant genom att utnyttja sin kompetens och sitt partnernätverk 

över hela världen.” - Jean-Marc Broyer, President Gaming Corps. 

 

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Gaming Corps-teamet, känt för sin spelkompetens och 

sina Hollywood-kontakter. The Descendant passar väl in i Microïds sortiment av äventyrsspel 

och blir en betydande tillgång för Microïds.” tillägger Alain Milly, VP Publishing på Microids. 

 

 

The Descendant är en episodisk äventyrsspelserie där världens undergång bara är början. 

 

Efter att klimatförändringarna hade ödelagt planeten utrotades mänskligheten från jordens yta 

genom en massdöd som människan själv orsakade. Endast några tusen av ”mänsklighetens 

ättlingar” handplockades för att överleva apokalypsen och frystes ner med kryoteknik i 

underjordiska bunkrar kallade Arkar. 

Århundradena gick. Världen återhämtade sig från den nukleära förintelsen och alla Arkar 

öppnades på nytt, förutom en – Ark-01. 

 

Varje handling och val du gör påverkar direkt vem som lever och vem som dör och lägger 

Ark-01:s och mänsklighetens öde i dina egna händer. Kommer du att rädda mänskligheten? 

Eller döma oss alla till undergång? 

 

Mer om Microïds : http://www.microids.com/ 

http://www.microids.com/


Mer om Gaming Corps: http://www.gamingcorps.com/  

Spela The Descendant på Steam: http://store.steampowered.com/app/351940  

 

 

Om Microïds 

Microïds som bildades 1985 är en internationell utgivare av dataspel för flera plattformar och är baserat i Paris (Frankrike). Idag 
representerar det Anuman Interactives dataspel i alla dess former.  

Företagets skapare Elliot Grassiano står i ledningen för Microïds, som växer sig starkare och breddar sin spelkatalog med olika genrer som 

äventyr, management, simulering och action. Genom sina anpassningar av ikoniska titlar som ”Syberia” och ”Amerzone” via partners eller 
genom sina egna produktioner ( ”Subject 13”, ”A.B.C. Murders”, ”Yesterday Origins”…), utvecklar Microïds för PC, Mac, Playstation, 

Xbox, liksom iOS- och Android-mobiler och -surfplattor.  

Förutom hjältar och hjältinnor från originalskapelser (Kate Walker från ”Syberia”, Victoria Mc Pherson från ”Still Life” ...), skapar Microïds 
också nya titlar, inklusive karaktärer eller författare från andra medier (serietidningar, bio, litteratur ...) så som Garfield, Lucky Luke eller 

Agatha Christie. 

 Microïds utvecklar för närvarande Syberia 3, som planeras till 2017, som ett svar på alla fans tioåriga väntan på denna kultförklarade 
äventyrsspelsserie (mer än 3 miljoner sålda).  

För mer information, besök den officiella hemsidan www.microids.com, Facebook-sidan www.facebook.com/microids, Twitter 
www.twitter.com/Microids_off eller Pinterest www.pinterest.com/microids. 
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