
G5 Entertainment lanserar spelet Sherlock: Hidden Match-3 Cases i
Ryssland - Global lansering kommer inom kort
G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av sitt nya F2P gömda objekt/match-3 pusselspel Sherlock: Hidden Mach-3 Cases, som nu finns
tillgängligt via Apple App Store, inledningsvis enbart i Ryssland. Spelet kommer inom kort att lanseras stegvis i samtliga länder och på samtliga
plattformar.

I Sherlock: Hidden Match-3 Cases får spelarna delta i ett spännande detektiväventyr inspirerat av den legendariska detektivserien Sherlock
Holmes. I det äventyrsfyllda spelet får de hjälpa till att återställa originalhistorierna genom att lösa komplicerade match-3-pussel, leta upp dolda
objekt och genomföra spännande uppdrag. Samtidigt som spelarna letar efter ledtrådar i olika undersökningar, kan de njuta av färgstarka miljöer och
personer från välkända romaner som Baskervilles hund, Alice i Underlandet, Trollkarlen från Oz och många andra klassiker.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Sherlock: Hidden
Match-3 Cases redan från start.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play (F2P) spel för smartphones och tablets som är familjevänliga,
lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google,
Amazon och Windows applikationsbutiker. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®,
Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society®, Wordplay: Exercise your Brain™ och Jewels of the Wild West®

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment
blivit rankat i Deloitte Technology Fast 500, som listar de snabbast växande techbolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Mer information om G5 Entertainment finns på http://www.g5e.com/corporate


