
Wicket Gaming signerar samarbetsavtal
med meriterade spel- och designstudios
den 28 juli 2021 kl. 09:15

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har signerat samarbetsavtal med spelutvecklaren
Linked Dimensions och den grafiska studion Unger & Fiedler, som båda två ingår i Wegesrand Group.

Linked Dimensions har en gedigen samling av meriterade spelutvecklare med bakgrund från bland annat Electronic
Arts och Ubisoft. Teamet hos Linked Dimensions har arbetat med världsledande speltitlar, såsom FIFA och Football
Manager.

Unger & Fiedler är en designstudio med mångårig erfarenhet av speldesign. Studion har bland annat arbetat med
välkända Coffee Stain Studios, Fishlabs och Hasbro samt följande speltitlar; Hunt: Showdown, Elder Scrolls
Legends, Dead Island: Survivors och Star Wars: X-Wing.

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

”Vi är väldigt nöjda med att ha knutit erfarna spel- och designutvecklare till Wicket Gaming, båda bolagen tillför
ytterligare erfarenhet som stärker vår befintliga produktion.  Att utvecklare hos Linked Dimensions varit med och
utvecklat FIFA och Football Manager ser vi som särskilt meriterande. Detta skapar därmed goda förutsättningar inför
vår globala lansering”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com   
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla
och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har
Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila
enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet
är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk
plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
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Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2021-07-28.


