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Heroes of Warland utökar soft launch
Nitro Games lanserar sin största expansion hittills, med en ny, stor uppdatering till spelet och utökar samtidigt soft launchen
med nya marknader.

Nitro Games lanserar sin största uppdatering av Heroes of Warland hittills, vilken expanderar spelet med ett helt nytt meta game.
Samtidigt lanseras nya marknader så som Kanada, Storbritannien, Brasilien och Mexiko. Som tidigare kommunicerats, har Nitro Games
arbetat efter en roadmap med uppdateringar och denna plan närmar sig slutförande under det första halvåret 2020.

"Jag är förväntansfull inför den nya uppdateringen och glad över att utöka soft launch till nya marknader. Jag tror att vårt nya meta game
kommer att göra stor skillnad för hur våra spelare upplever spelet samtidigt som vi arbetar hårt för att utveckla de sista återstående
funktionerna i vår roadmap mot uppskalningsfasen." säger Jussi Tähtinen VD och medgrundare av Nitro Games Oyj.

Genom denna nya uppdatering får spelet ett helt nytt metalager, som består av ett helt nytt progressionssystem för hjältekaraktärerna, ett
nytt säsongsbetonat "battle pass"-system, en helt ny butik och många andra mindre, nya funktioner så som "boosters" som ger spelaren
en förmån i stridens hetta.

"Med denna nya uppdatering siktar vi på att förbättra långsiktig retention och intäktsgenerering. Som ett nästa steg kommer vi att slutföra
vår roadmap av uppdateringar genom att skifta fokus till spelupplevelsen." fortsätter Jussi Tähtinen.

Framöver fortsätter vi att genomföra vår plan för Heroes of Warland vilket innebär en rad med uppdateringar. Planen är
att utveckla spelet steg för steg mot en uppskalningsfas i USA och Europa. Parallellt med detta arbetar Nitro
Games tillsammans med Netmarble EMEA för att förbereda en soft launch i Mellanöstern.

Detta Pressmeddelande skickas även ut på engelska, vilket är Bolagets officiella informationsdokument till marknaden och myndigheter
och det dokumentet har företräde vid eventuell tolkning.
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Nitro Games in brief:

Nitro Games is a free-to-play mobile game developer and publisher making games for the mid-core user segment. The Company focuses
on producing competitive multiplayer games with high production value and high revenue potential for smartphones and tablets. With Nitro
Games’ powerful NG Platform and NG MVP-process, the Company is able to do market validation during the development to ensure high
product quality. Nitro Games has developed games such as Heroes of Warland, Medals of War, Raids of Glory, East India Company,
Commander: Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games’ shares are listed on Nasdaq First North Growth Market in
Stockholm with the ticker NITRO. The Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8-505 65 172.
www.nitrogames.com
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