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Intresset för Star Vaults avslutande stresstest av spelet 
Mortal Online 2 den 25 mars har ökat väsentligt 
 
Star Vault AB (publ)(”Star Vault” eller ”Bolaget”) meddelade den 23 februari 2021 att ett 
planerat sista stresstest av spelet Mortal Online 2 kommer att genomföras den 25 mars 
2021. Det tidigare större stresstestet genomfördes i slutet av november förra året där cirka 
30.000 personer laddade ner klienten och deltog i eventet. Som mest hade spelservern då 
ca 2.000 samtidiga spelare på en och samma nod. Målsättningen är att ännu fler spelare 
skall delta på eventet nu på torsdag den 25 mars 2021, vilket bedöms med råge kunna 
överträffas. Såväl helt organisk trafik från några av världens största spelstreamers som säger 
sig vara redo att medverka i stresstestet som mindre marknadsföringskampanjer har under 
helgen väsentligt ökat trafiken till spelets hemsida www.mortalonline2.com. Vänligen besök 
www.mortalonline2.com/stress-test-info/ för mer information om det kommande stresstestet, 
där framgår även hur deltagande i stresstestet går till. För er som ännu inte har hunnit 
bekanta er med Mortal Online 2 tar Star Vault tillfället i akt att dela två länkar till två stora 
spelstreamers där de ger sin syn på Mortal Online 2 inför stresstestet. 
 
ESO_Danny: 
https://www.youtube.com/watch?v=TBbTU7P4G5Q&t=64s 
 
Asmongold: 
https://www.youtube.com/watch?v=YNTOjByECy0  
 
”Det känns fantastiskt att intresset har ökat markant för det större avslutande stesstestet och 
inte minst att streamer-giganten Asmongold planerar att vara med. Om allt går som planerat 
kommer vi kort därefter att kunna sätta lanseringsdatumet då Mortal Online 2 äntligen går 
persistent live. Jag vill även passa på att nämna att vi ligger väldigt bra till i en tävling för 
spelutvecklare som använder Unreals spelmotor, där Star Vaults Mortal Online 2 för 
närvarande ligger på en andra plats - gå gärna in och rösta på Mortal Online 2 på 
https://wndevcontest-games.wnhub.io/1289 så kanske vi kan knipa förstaplatsen”, 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  
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