
 

 

iCandy Interactive Limited uppdaterar informationen 
kring spelet Masketeers: Spelet har nu uppnått över 1 

miljon förbeställningar  
 

Efter iCandys tillkännagivande den 9 juli 2019 och 22 september 2020 om nya spelet 
Masketeers: Idle Has Fallen ("Masketeers"), är iCandy idag glada att kunna meddela 
att spelet har nått över en miljon förbeställningar från Apple Appstore och Google 
Play. iCandy väljer även att flytta fram lanseringsdatumet till den 6 oktober.  
 
 
Höjdpunkter: 
 
• Masketeers: Idle Has Fallen har nått över 1 miljon förbeställningar 
 
• På grund av det positiva svaret från marknaden flyttas även lanseringen fram till 6 
oktober 2020 
 
• iCandy kommer att utföra flerspråkig lokalisering av spelet till att omfatta åtta andra 
språk: franska, spanska, tyska, arabiska, japanska, kinesiska, koreanska och ryska 
 
• iCandy är i diskussioner med tre stora kinesiska förlag för publicering av spelet i 
Kina 
 
• I den senaste testperioden i spelet hade iCandy genomsnittliga intäkter per 
spelande köpare (“ARPPU”) i spelet 25,99 USD 
 
 
Det totala antalet förbeställningar uppgår till 1 000 450 vid tidpunkten för iCandys 
tillkännagivande. Förbeställningarna kommer till stor del från de engelsktalande 
geografiska marknaderna som iCandy traditionellt är starkt i, dvs. Nordamerika, 
Europa, Sydostasien och Australien. 

 
Stort intresse från den kinesiska marknaden 
Masketeers spelet har fått stort intresse från den kinesiska spelmarknaden. iCandy 
diskuterar för närvarande med tre stora spelförlag om potentiellt beviljande av en 
exklusiv licensrätt att publicera Masketeers i Kina. Den kinesiska spelmarknaden är 
bland den största spelmarknaden i världen med över 36,5 miljarder US-dollar i 
spelintäkter 2019 enligt MarketingToChina). 
 
Abelco Investment Group AB äger för närvarande ca 41% av bolaget iCandy 
Interactive Limited.  
 
För hela iCandys pressmeddelande tryck HÄR  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200928/pdf/44n23sjx09bjl0.pdf
https://www.asx.com.au/asxpdf/20200928/pdf/44n23sjx09bjl0.pdf


 

 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: Johan.rooth@abelco.se 
Telefon: +46 73 5367733 

 
 
________________________________________________________________ 

Om Abelco Investment Group AB (publ) 

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med 
goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå 
till rimlig risknivå. 
 

 


