Kapten Sabeltand – Zordix Publishing lägger till PC som plattform
Zordix Publishing (“Zordix”) har ingått avtal med den norska spelstudion Ravn Studio för att
utöka det kommande spelet Kapten Sabeltand. Den nya investeringen om NOK 200 000 innebär
att titeln kommer att utökas med ytterligare en plattform – PC. Investeringen kommer att ingå i
Zordix recoup. Kapten Sabeltand lanseras i höst till Nintendo Switch samt PC.
Kapten Sabeltand utvecklades ursprungligen för Nintendo Switch, men nu har alltså Zordix tillsammans med Ravn Studio beslutat
att även utveckla spelet för PC. Kostnaden för tillägget av plattform är satt till 200 000 NOK, en summa som kommer att ingå i
Zordix recoup. Det nya tilläggsavtalet innebär att Zordix totala recoup är 2 200 000 NOK, tillsammans med Ravns recoup på 1
000 000 NOK. Efter att dessa summor är intjänade så tillfaller 30 procent av intäkterna Zordix.
“Utökningen av Kapten Sabeltand till plattformen PC faller sig för oss helt naturlig, då det ökar produktens räckvidd markant för

en relativt sett liten investering. Spelet ser helt fantastiskt ut, och vi ser otroligt mycket fram emot att kunna visa upp mer
material från titeln i sommar.” – Axel Danielsson, Marknadschef, Zordix.
Kapten Sabeltand kommer att lanseras i höst till både Nintendo Switch och PC.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541
Kort om Zordix
Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala
marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och
snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow
Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar
Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix
Publishing förlägger spel utvecklade av mindre och medelstora studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt.
www.zordix.com
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

