GAMING CORPS TECKNAR AVTAL VÄRT CA 5,2 MSEK MED
AMERIKANSKA UTVECKLAREN CERTAIN AFFINITY
Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget”) har idag via sitt dotterbolag i Austin, Texas, tecknat ett
samarbetsavtal med amerikanska datorspelsutvecklaren Certain Affinity till ett värde på 594 000 USD
vilket motsvarar ca 5,2 MSEK. Avtalet innebär att Gaming Corps Austin-kontor agerar
underleverantör och ställer resurser till Certain Affinity´s förfogande under de kommande sex
månaderna.
Certain Affinity grundades år 2006 av Max Hoberman och är med sina drygt 140 anställda
regelbundet anlitat i utvecklingssamarbeten för framgångsrika titlar så som World of Tanks, Call of
Duty och DOOM.
”Styrelsen är glad att kunna presentera detta avtal för aktieägarna samt välkomna Certain Affinity
som ny kund och partner till Gaming Corps.” säger Claes Tellman, Styrelseordförande. ”Vi har stort
förtroende för våra skickliga utvecklare i Austin och ser fram emot att stötta dem i framtida affärer
på den amerikanska marknaden.”
Dan Borth, CEO för Gaming Corps i Austin, säger om samarbetet med Certain Affinity:
”Certain Affinity är en välrenommerad utvecklare med ett fantastiskt facit i utvecklingsbranschen. Vi
ser med spänning fram emot att samarbeta med dem inom ett antal olika projekt. Austin är en
spännande hub att befinna sig i för oss som utvecklingsbolag och vi ser fram emot att etablera fler
avtal och partnerskap den närmaste tiden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, Tillförordnad VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, IR- och Kommunikationsansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 januari 2019 kl 19:00 CET.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.
Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and
resources in Stockholm, Austin, Malta and Santa Monica. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling
interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC,
console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative
original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.
www.gamingcorps.com ir@gamingcorps.com

