
G5 Entertainment går med i Uplandme Inc:s
investerargrupp
G5 Entertainment meddelade idag att koncernen har köpt aktier i det USA-baserade
fastighetsspelet Upland, baserat på blockkedjeteknik. Investeringen uppgår till två
miljoner USD som betalas kontant.

"G5 har ett starkt kassaflöde och vi är intresserade av att investera i lovande nya segment på den
snabbrörliga spelmarknaden. Vi investerar kontinuerligt i utveckling av vår spelportfölj, vår
publiceringsplattform och i våra verktyg för marknadsföring. Inom områden som angränsar till
G5:s verksamhet, letar vi efter företag som passar in i vår strategi och som vi potentiellt kan
förvärva. Utanför våra nuvarande kompetensområden är vi öppna för att förvärva
minoritetsandelar, dels för att öka vår egen kunskap och utöka vårt nätverk, dels för att hjälpa
nya lovande företag att nå sina mål. Därför har vi köpt aktier motsvarande en andel på 0,7
procent i Uplandme Inc. Vi är imponerade av Uplands banbrytande vision, deras innovativa
tillvägagångssätt och snabba tillväxt, och ser fram emot att följa deras fortsatta framsteg.”, säger
Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment.

Upland är en plattform inom metaverse, baserad på verkliga adresser, som gör det möjligt för
spelarna att, likt det klassiska brädspelet Monopol, köpa, samla, sälja och handla med virtuella
fastigheter i för närvarande 15 städer över hela USA. Verkligt ägande inom spelet är säkrat via
en blockkedja. Spelarna kan uppföra olika byggnader på sina fastigheter, driva virtuella företag
och få kontakt med andra i olika miljöer. Transaktionerna i Upland genomförs antingen i UPX,
Upland:s egen valuta i spelet, eller i USD. Ytterligare UPX kan köpas med kreditkort, PayPal,
kryptovalutor eller i mobilappbutiker. Upland är tillgängligt för iOS, Android och på webben.
Det kan spelas överallt i världen.

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

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets
och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare.
Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och
Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock:
Hidden Match-3 Cases™, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret
Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-
cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av
Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

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