Gold Town Games och Vavel återlanserar Kabam-spelet
Imperium: Galactic War
Som tidigare meddelats har Gold Town Games AB ingått ett samarbetsavtal med spelbolaget Vavel Game Studio (”Vavel”). Parterna kan nu
offentliggöra att samarbetet i en första fas är att lansera om spelet Imperium: Galactic War (”IGW”) för webben och mobila plattformar då
samtliga rättigheter till spelet förvärvats. Spelet är utvecklat av amerikanska Kabam.
IGW lanserades i början av 2013 på webben och stängdes ner samtidigt som Kabam-studion som utvecklat spelet under slutet av 2013. Spelet utvecklades
för webben och mobila plattformar. Gold Town Games har investerat 130.000 USD för 50 % av framtida netto-intäktsströmmar från IGW och kommer att
investera upp till 50.000 USD ytterligare under sex månader öronmärkt till att få de mobila versionerna lanserade. Investeringen följer gängse standard i
spelbranschen och utgör ett förskott som kommer att återbetalas mot framtida intäkter från spelet. Webbversionen av IGW planeras att återlanseras i
början av juni 2017.
”Jag hade under min tid på Kabam en central roll i utvecklingen av IGW och vet vilken potential som ligger i att återlansera speltiteln samt färdigställa
mobilversionerna. Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att Kabam vid tidpunkten var ett av världens mest framgångsrika spelbolag, med ett flertal
titlar som dragit in mer än 100 MUSD i intäkter, och skulle IGW under ny flagg med mobila versioner bara dra in en bråkdel kan det ändå innebära
betydande intäkter för Gold Town Games och Vavel”, säger John Balestrieri, VD på Vavel, i en kommentar.
Om Vavel: Vavel is an interactive entertainment software company focused on delivering top quality online and mobile games. Vavel is based in the US
with offices in Warsaw, Poland. Vavel’s CEO, John Balestrieri, has over twenty years of technology management, gaming, advertising and entertainment
experience. He is a former CTO of Ogilvy, one of the largest and most prestigious advertising agencies in the world. As well as leading technology efforts at
Kabam and VP Engineering at Scopely.
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