Gaming Corps tecknar avtal värt ca
10 MSEK med GameMill
_________________________________________________________________________________

Spelbolaget Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) kan idag meddela att
ett avtal med ordervärde om 1,25 MUSD (ca 10,2 MSEK) har
tecknats med amerikanska GameMill Entertainment via det
helägda dotterbolaget Red Fly Studio i Austin, Texas.
Det aktuella samarbetet innebär att Gaming Corps kommer att utveckla spel för Xbox 1, PS4 och
Nintendo Switch baserat på en populär amerikansk TV-show på uppdrag av GameMill Entertainment.
Rent praktiskt inleds samarbetet i februari med en första utbetalning redan i januari 2018.
-Vi kan bara konstatera att intresset för Gaming Corps växer och att vi diskuterar allt mer omfattande
projekt med rättighetsinnehavare i USA. Det aktuella samarbetet stärker vår finansiella ställning och
bedöms underlätta framtida diskussioner om att bygga spel på betydligt större varumärken, säger
Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar.

Om GameMill Entertainment:

GameMill Entertainment is a dynamic, high-growth interactive entertainment video game company
focused on bringing branded entertainment to die-hard fans and casual consumers. We stick to our
core competencies with an experienced management team and a proven track record of success to
bring great brands and great games to market.
Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i
Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och
ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande,
samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.
www.gamingcorps.com

General questions:
Email: info@gamingcorps.com
IR- och PR related questions:
Email: ir@gamingcorps.com
About Gaming Corps AB: Gaming Corps develops computer games based on their own IP’s and well-known
company's Certified Advisor is Remium Nordic AB.
Denna information är sådan information som Gaming Corp AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2 januaru 2018 kl. 08.50 CET.

