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Pressmeddelande 25/06/2018 

BUBLAR INGÅR LICENSAVTAL MED JAPANSKT GLOBALT 

BOLAG FÖR ATT SKAPA MOBILSPELSUCCÉ 
 

Bublar ska tillsammans med ett japanskt bolag utveckla mobilspel baserat på en av världens 
mest populära tecknade figurer och mer än 400 av bolagets olika karaktärer.  

”Detta är en milstolpe för Bublar och visar att vår kunskap och tekniska plattform är efter-
traktad av de största varumärkena i världen. Att kunna använda deras välkända karaktärer i 
vårt kommande mobilspel möjliggör att vi tillsammans kan skapa en världssuccé.” säger VD, 
Magnus Granqvist, Bublar Group AB (publ).  
 

Spelet kommer utvecklas inom genren ”real-world games” där användarna via sina mobilte-
lefoner kan spela och interagera med virtuella karaktärer kopplade till platser i verkligheten 
och spelet kommer lanseras under 2019. Denna första licens avser EMEA (Europa, Mellan-
östern, Afrika) samt Ryssland, Indien, Australien och Nya Zeeland och täcker in drygt 3,5 mil-
jarder invånare. Bublar har som målsättning att vidareutveckla samarbetet till att omfatta 
en världsomspännande distribution av spelet.  

 

Licensavtalet löper över tre år från spelets lanseringsdatum och royalty med minimum-
garanti utgår till licensgivaren baserat på Bublars intäkter från spelet. Bublars övergripande 
målsättning har sedan start varit att etablera licensavtal med globala varumärken med 
kända karaktärer, för att tillsammans utveckla innovativa spel med den absolut senaste 
smartphone-tekniken. Detta blir nu verklighet med detta licensavtal.  

 

Det japanska bolaget omsätter ca 4,5 miljarder USD och bolagets produkter säljs över hela 

världen med en stor etablerad fanbase, däribland flera världskända artister. Ett mer detalje-
rat pressmeddelande kommer att distribueras senare.  
 

BUBLAR I KORTHET  

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar 
den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade 
tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mo-
bilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med 
varandra.  
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Bolagets mentor är G&W Fondkommission (Tel: 08-503 000 50). Bublar är noterat på NGM Nordic 
MTF. 

 

KONTAKT  

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm Telefon: 08-559 251 20  

Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com  

För eventuella frågor kring pressmeddelandet vänligen kontakta Magnus Granqvist, VD.  
 

VIKTIG INFORMATION  

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra en-
ligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktper-
sons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 08.30 CET.  
 

 

 


