Zordix Publishing tecknar licensavtal med G-Mode för japansk
lansering av Dustoff Z
Umeå, 23 September

Zordix Publishing, förlagsverksamheten under Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har
idag skrivit avtal med japanska spelföretaget G-Mode, ett dotterbolag under bolaget Marvelous.
Avtalet gäller utgivningsrättigheterna för spelet Dustoff Z digitalt i Japan på Nintendo Switch och
PlayStation 4.
Marvelous är ett japanskt spelbolag som publicerar västerländska spel på den japanska marknaden. Bolaget har bland annat gett
ut finska Remedys Control. G-Mode, Marvelous dotterbolag, ger ut mindre titlar från oberoende spelstudios.
Dustoff Z är ett actionspel utvecklat av Zordix dotterbolag Invictus Games ltd. Titeln låter spelaren flyga attackhelikoptrar i en
dystopisk framtid fylld med levande döda. Det tecknade avtalet gäller för de digitala marknaderna i Japan. Intäktsfördelningen från
den digitala försäljningen följer branschstandard.
Dustoff Z utvecklas till Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 samt PC och planeras att släppas 15 oktober. Den japanska
lanseringen är ännu inte bestämd, men bägge parter strävar efter att få ut spelet så fort som möjligt.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541
Kort om Zordix
Zordix är en multinationell 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 studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt.
www.zordix.com
www.zordixpublishing.com
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

