
Safe Lane Gaming uppdaterar och
effektiviserar arbetet med Death Dungeon
Safe Lane Gaming (“SLG” eller “Bolaget”) SLG har beslutat ändra strategi avseende det fortsatta arbetet med Death Dungeon,
genom att lägga över mer av arbetet på det tidigare framgångsrika teamet på Victor Games. Den nya överenskommelsen med
spelskaparen kommer att fungera likt ett konsultavtal, istället för den andra betalningen som tidigare avtalats. De ekonomiska
omständigheterna kring den nya lösningen medför att SLG inte längre behöver betala den avtalade andra betalningen av aktier
om 300 000 USD, vilket i förlängningen minskar den förväntade utspädningen av aktien. För koncernens medförs genom
upplägget en riskminimering, de närliggande nya målen för Death Dungeon är en ökning av nya spelare och ett finansiellt mål
om att nå en EBIT-nivå om 250 000 SEK inom de kommande 45 dagarna, SLG ser fortsatt positivt på tillväxtmöjligheterna för
Death Dungeon framöver.

Det kommer nu att ske en relaunch av Death Dungeon, där stort fokus läggs på en ny marknadsföringsstrategi mot köpstarka
länder. Under samma period publiceras spelet på iOS fullt ut, vilket vidare öppnar upp nya marknader.  Andra
utvecklingsområden som ligger inom den närliggande framtiden är:
 

• Nya löpande Live Events som hela tiden kommer att underhålla nya och gamla spelare. Det här är även ett bra och
beprövat sätt att kommunicera med spelets community vilket även medför att Bolaget proaktivt kan arbeta med fortsatt
utveckling genom att lyssna på aktiva spelares önskemål. Tidigare erfarenheter av att tillämpa denna strategi har visat
sig bidra till ökad omsättning i andra av koncernens andra spel.
 

• Utökande av samlarobjekt i form av ny utrustning vilket är ett beprövat sätt att hålla spelet levande och spännande,
detta genom att lägga till nya föremål som spelarna kämpar efter att få tillgång till.
 

• En helt ny spelfunktion, PvP (spelare mot spelare). Genom att skapa fler sätt att uppleva spelet så utökas målgruppen
markant och visar samtidigt redan existerande spelare att spelet lever och utvecklas. 

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329 
ir@safelanegaming.com 
www.safelanegaming.com 

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar
spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.


