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Dimfrost Studio släpper ny trailer för Bramble - 
The Mountain King i exklusivt samarbete med IGN
Zordix AB vill informera sina aktieägare och övriga intressenter om att det helägda 
dotterbolaget Dimfrost Studio AB idag den 17 november 2021 har släppt en ny trailer för 
spelet Bramble - The Mountain King.
 
Trailern, med tidigare aldrig visat material från spelet, visas exklusivt av det globala 
nyhetsnätverket IGN från klockan 17:00 idag svensk tid.
 
Bramble - The Mountain King är ett äventyrsspel med skräckelement inspirerat av nordisk 
folklore för konsol och PC.
 
“Jag är väldigt stolt och glad över att tillsammans med IGN kunna visa en ny gameplay 
trailer för Bramble - The Mountain King. Vi på Dimfrost jobbar stenhårt med spelets 
storytelling och att återigen få visa upp vad vi gör tillsammans med en partner som IGN 

- Fredrik Selldén, VD Dimfrost tar jag som ett kvitto på att vi just nu gör väldigt mycket rätt.” 
Studio AB
 
Trailern återfinns på följande länk: https://www.ign.com/videos/bramble-the-mountain-
king-gameplay-reveal-trailer
 
 
VIKTIG INFORMATION
 
Denna information är inte sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Däremot anser bolaget att 
informationen är viktig att kommunicera till sina intressenter.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD
Telefon: +46 70 6549 541
E-post: matti@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com
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Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör med huvudkontor i Umeå, 
vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. 
Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i IP:n och satsningar inom ramen för den 
egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. 

www.zordix.com
 
Augment Partners AB, , tel +46 8-604 2255, är Zordix AB (publ):s Certified info@augment.se
Advisor.
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