
 

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. 
 
Denna information är sådan information som Gaming Corp AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 12.15 CET. 

 
 

GAMING CORPS fortsätter mjuk 
lansering av Real Madrid Slam Dunk . 

_________________________________________________________________________________ 
 
GAMING CORPS expanderar Real Madrid Slam Dunk Basketball för både iOS och Android 
till Slovenien, Kroatien, Grekland, Israel i tillägg till Australien, Mexiko, Nya Zealand och 
Filippinerna. 
 
Real Madrid Slam Dunk är ett arkadspel i högt tempo där spelaren får njuta av att sätta sista skottet, 
eller blocka motståndarens sista skott försök. Du kan tävla med dina favoritspelare från Europas mest 
framgångsrika klubb och även utmana dem för att se vem som är den ultimata mästaren. Ur du redo 
för utmaningen? 
 
“We are methodically moving forward, keeping the focus on tuning retention and engagement metrics 
to provide the best experience for all basketball fans around the world, Global launch is around the 
corner now!” says Jean-Marc Broyer, President, Gaming Corps. 
 
“Vi arbetar oss metodiskt framåt med focus på engagemang och lojalitet bland spelarna, för att 
leverera den bästa upplevelsen för alla basket fans runt om i världen. Den globala lanseringen närmar 
sig!” – Jean-Marc Broyer, President, Gaming Corps 
 
För Android användare: https://play.google.com/apps/testing/com.realmadrid.slamdunk  
 
 
Om Gaming Corps 
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i 
Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och 
ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, 
samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.  
www.gamingcorps.com 
 
 
 


