
MechWarrior 5 lanseras på Xbox och Steam
den 27 maj 2021
EG7 vill informera sina aktieägare och andra intressenter om att titeln MechWarrior 5 lanseras
den 27 maj 2021 på Xbox Series S och X, Xbox One, GoG och Steam (PC).

Titeln utvecklas av Piranha Games, förläggs av Sold Out och marknadsförs av Petrol, alla
dotterbolag till EG7. Den första betydande DLC:n för spelet - ”Heroes of the Innersphere”
kommer också att lanseras samtidigt.

MechWarrior 5 är ett futuristiskt skjutspel, där spelare tar kontroll över enorma BattleMechs och
krigar i hundratals olika världar över en hel galax.

Titeln har redan sålts i hundratusentals exemplar och kommer nu att finnas tillgänglig på fler
plattformar och digitala butiker.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Vi är mycket glada att nu kunna ge Xbox- och Steam-spelare en god dos av MechWarrior. Det
är också fantastiskt att kunna presentera ytterligare ett konkret exempel på hur bolagen inom
EG7 arbetar tillsammans för att få ut en titel i världsklass på marknaden.”
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OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar
PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare
och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom
sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue
Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit
till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty,
Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out
besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17,
Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka
670 anställda i 13 kontor världen över.
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VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är
av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.


