
 

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. 

 

 

VD-brev december – Magnus Kolaas 
 

Då det händer mycket mellan kvartalsrapporterna och då Gaming Corps är mitt inne i en stor omdaning 

med nedläggning av studion i Uppsala och satsning på Gaming Corps | Austin (f d Red Fly) i kombination 

av att bolaget just nu tittar på förvärv, så finns det ett behov att kommunicera en del aktiviteter. De 

väsentligaste aktiviteterna är listade nedan. Bolagets mål är att bygga ett lönsamt Gaming Corps över tid. 

För att göra det var bolaget tvungen att lägga ned studion i Uppsala, då The Descendant inte sålt 

tillräckligt bra. Bedömningen var att kostnadsmassan av två studios skulle vara för stor och för att få fram 

de spel som finns i pipeline. Då Uppsala inte hade några spel i pipeline, valde styrelse och ledning att 

fokusera på Austin för att studion där skulle få bästa möjliga förutsättningar. 

 

Red Fly blir Gaming Corps | Austin 

- I fredags levererades den första av två prototyper till PDP, den andra ska levereras före den 31 

december 2016. I början av nästa år kommer diskussioner om ett work-for-hire uppdrag baserat 

på prototyperna att inledas. Prototyperna är baserade på PDP:s nya teknologi.  

- Slam Dunk 2 kommer få en första uppdatering via Karmafy från vilket bedöms komma att driva 

in-app purchases. Karmafy jobbar med välgörande ändamål. En del av deras intäkter 

återinvesteras i reklam med målet att driva mer trafik till appen. 

- Real Madrid Slam Dunk kommer att testas i en mindre skala inom ett par veckor för att lanseras 

tidigt Q1 2017.  

- Just nu är Gaming Corps i slutfasen av att välja agent för Dawn of Fire, ett av de IPn Gaming 

Corps som kom med förvärvet av Red Fly Studio. En spelbar demo bedöms kunna presenteras för 

spelförläggare under första halvan av 2017. Red Fly Studio har investerat cirka 3,5 MUSD 

Uppsala och The Descendent 

- Studion i Uppsala bedöms vara helt avvecklad under slutet januari 2017. 

- Spelet The Descendant finns nu på ett flertal olika distributionskanaler förutom STEAM. 

Intäkterna ökar men från låga nivåer. 

- I dagarna lanseras spelet på den ryska distributionsplattformen mail.ru i en språkanpassad 

version. The Descendent kommer vara ett av de första spelen på mail.ru plattformen.  

- Licens- och distributionsavtal har tecknats med Microïds. Detta kommer att ge ytterligare intäkter 

från spelet. 
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Förvärv 

- Gaming Corps är i diskussioner med möjliga förvärvskandidater. Minsta gemensamma nämnare 

är positivt kassaflöde samt verksamheter som skapar synergier med Gaming Corps | Austin (Red 

Fly Studio).  

- Bolaget tittar också på olika finansieringslösningar för att underlätta/möjliggöra förvärv och för 

att i övrigt utveckla verksamheten. 

 


