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Star Vaults Mortal Online 2 går live med Combat Alpha 

Star Vault AB (publ)(”Bolaget”) meddelar att Combat Alpha-versionen av Mortal 
Online 2 (”MO2”) släpps enligt plan idag kl 14:00 svensk tid. Deltagandet i alfan 
begränsades till 1000 platser som snabbt blev fullsatta.  
 
MO2 är förenklat en trimmad och förfinad version av Star Vaults första speltitel, 
MMORPG-spelet Mortal Online, som utspelar sig i medeltids-miljö och lanserades 
2010. Med facit i hand har spelet varit en fantastisk bas för teamet att förstå alla 
nyanser av spelgenren och samtidigt kunna skapa ett aktivt community av spelare 
(ca 500 000 registrerade medlemmar). Star Vault bedömer att det finns goda 
möjligheter för Mortal Online 2 att kunna bli den spelsuccé inom spelgenren som Star 
Vault under alla år kämpat för att kunna skapa. MO2 planeras att lanseras under det 
fjärde kvartalet i år. Feedbacken från deltagarna i alfa-versionen bedöms bli mycket 
värdefull för slutjusteringarna av spelet inför lansering. Besök gärna hemsidan för 
Mortal Online 2 på www.mortalonline2.com.  
 
”Vi har redan idag indikationer på att det kommer att finnas ett stort intresse för 
Mortal Online 2 från såväl befintlig spelarbas i Mortal Online som spelare som idag är 
aktiva spelare i andra spel inom samma spelgenre. Det är min starka förhoppning att 
intresset kommer att bli än större genom lanseringen av Combat Alpha-versionen. 
Spetskompetensen vi har byggt upp över åren som spelstudio inom MMORPG-
genren är mycket hög. Nu gäller det att vi kan kapitalisera på den kompetensen 
genom att få ut Mortal Online 2 som ett tillräckligt intressant spel för att skapa en 
uthållig och god försäljning. Det är lätt tankarna skenar iväg avseende vilken effekt 
en lyckad lansering med ett gott mottagande av MO2 kan få för Star Vault på sista 
raden. För att nå break-even behövs det inte fler än ca 4 500 månatliga spelare”, 
säger Star Vaults VD Henrik Nyström i en kommentar.  
 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD 
E-post: ir@starvault.se  
Hemsida: www.starvault.se 

 


