MTG AB:s portföljbolag InnoGames spelhit Forge of Empires når en ny milstolpe med
500 miljoner euro i ackumulerad försäljning sedan lansering
Torsdag, 27 juni, 2019 — MTG AB:s portföljbolag tyska spelstugion och
utgivaren Innogames globala spelhit Forge of Empires fortsätter att växa. Över 250 miljoner euro av den ackumulerade
försäljningen har uppnåtts under de senaste två åren. Spelet släpptes ursprungligen för sju år sedan, 2012.
MTG AB offentliggör i dag att dess portföljbolag InnoGames mest framgångsrika titel Forge of Empires har passerat milstolpen 500 miljoner
euro i ackumulerad försäljning. Den framgångsrika speltiteln har sett stadig tillväxt sedan den släpptes 2012 och fortsätter växa efter mer än
sju år på marknaden. Mer än hälften av den totalt ackumulerade försäljningen från speltiteln har skett under de senaste två åren.
“Genom att nå den här fantastiska milstolpen visar InnoGames att de inte bara är en spelutvecklare i världsklass, men också att de fullt ut
behärskar hur man kapitaliserar på framgångsrika titlar över lång tid och säkerställer hög lojalitet hos användarna. Vi är särskilt nöjda med
den framgångsrika förflyttning av spelarbasen från webbläsare till mobila plattformar, som i dag utgör det mest populära sättet för användarna
spelar på,” säger MTG AB:s VD Jörgen Madsen Lindemann.
Utöver löpande innehållsuppdateringar så har tillväxten av användare som spelar på mobiltelefon inneburit ett betydande bidrag fö
r tillväxten. Forge of Empires lanserades ursprungligen som ett spel för webbläsare, men är i dag mest populärt att spela på mobiltelefon för
dagligen aktiva spelare. Genom att nå milstolpen 500 miljoner euro i ackumulerad försäljning befäster spelet sin position som ett av de mest
framgångsrika strategispelen globalt såväl i desktop- som mobil miljö.
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Om MTG AB
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och
spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).
Om InnoGames
Innogames är en internationellt ledande spelutvecklare och spelutgivare av mobila spel och browser/onlinespel. Bolaget är baserat I Hamburg
och är bäst känt för titlarna Forge of Empires, Elvenar och Tribal Wars. Innogames första speltitel inom mobila spel – Warlords of Aternum - är
ett turbaserat strategispel. Bolagets fullständiga portfölj av titlar omfattar sju lanserade speltitlar och man har därutöver ett flertal titlar för
mobila plattformar I produktion. Fött som en hobby av entusiaster är I dag Innogames ett bolag med 400 anställda som representerar över
30 nationaliter och som alla har gemensamt deras passion för att skapa unika spel som spelare från hela världen kan spela över lång tid.

