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Första spelet utvecklat med ny plattform 

är nu lanserat 

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att idag lanseras det 

första spelet som tagits fram med Bolagets nya, förbättrade plattform för utveckling av spel 

inom iGaming. 

Gaming Corps investerade under tredje kvartalet 2020 i implementering av en ny plattform för programmering av 

digitala spelautomater, så kallade kasinoslots. Investeringen avsåg främst den del av utvecklingen som består av så 

kallad front end. En del av implementeringen avsåg även personal då ett nytt team för utveckling och kvalitetssäkring 

etablerades i Kiev, Ukraina. Idag lanseras det första spelet som tagits fram på den nya tekniska plattformen, i samarbete 

mellan utvecklingsteamen i Malta och Kiev, och sätter därmed en ny hög standard för Gaming Corps produkter framöver. 

 

”I somras lanserades ”Undead Vikings” men togs ned av Bolaget kort därefter. Felrapporteringen från händelsen gav 

upphov till att ledningen utvärderade processen för programmering av så kallad front end, och därefter valde att helt 

byta ut den tekniska plattformen samt engagera ny personal. Efter att ha först planerat endast uppdatera ”Undead 

Vikings”, tog vi istället det svåra men rätta beslutet att helt bygga om spelet utifrån den nya plattformen. Således blev 

spelet kraftigt försenat men utgjorde samtidigt katalysator för beslutet att förändra utvecklingsarbetet i Bolaget. Jag och 

mina kollegor är enormt glada över det beslutet då vi nu kan presentera en förstklassig utvecklingsplattform, ett ännu 

vassare team och helt enkelt bättre spel som resultat, i linje med vår antagna strategi och vision för iGaming. ”Undead 

Vikings” får därmed revansch idag när det lanseras som det första spelet av många utvecklat på den nya plattformen.” 

säger Juha Kauppinen, VD. 

 

”Undead Vikings” lanseras på ATG Casino och görs även idag tillgängligt övriga operatörer att erbjuda sina respektive 

marknader. Alla kommande digitala spelautomater har byggts eller kommer byggas på den nya plattformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com 

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com  

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00 

 

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är 

angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.    


