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Zordix har slutfört förvärvet av Just For Games 
SAS

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Just 
For Games SAS (“Just for Games” eller “JFG”). Tillträdet är i enlighet med det 
avtal Zordix tecknat om förvärv av Just For Games som offentliggjordes den 8 
februari 2021.

Just for Games är en ledande fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol. 
JFG distribuerar primärt inom premiumsegmentet och i nära samarbete med 
internationella spelförläggare såsom Microsoft, Maximum Games och Marvelous. Vidare 
har JFG en av de största spelkatalogerna av Nintendo Switch-spel i Frankrike och är den 
tredje största aktören inom Switch speldistribution. Utöver distributionen innehar JFG en 
förlagsverksamhet som har vuxit snabbt sedan starten, för två år sedan, och utgör idag 
cirka 1/10 del av omsättningen. Förlagsverksamheten har redan etablerat sig som nummer 
ett på fysisk spelförsäljning inom s.k. “back catalog”. Just For Games består av tolv 
anställda med bas i Paris.

Förvärvet av JFG är ett stort steg framåt i Zordix strategi att expandera globalt och 
transaktionen öppnar för ytterligare förvärv, både inom publicering och inom 
spelutveckling. JFG stärker Zordix existerande förlagsaktiviteter och diversifierar 
verksamheten med ett tredje ben. Det är ett transformativt och komplementärt förvärv 
som stärker finanserna och skapar stabilitet och utrymme för fortsatt tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

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



30 april 2021 14:28:00 CEST

    Zordix AB (publ) Box 3179 SE-903 04 Umeå ir@zordix.com· · ·

Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör av dataspel 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. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 
lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel, ett 
eget förlag och en distributör.

www.zordix.com

Augment Partners AB, , tel:+46 8-604 22 55 är Zordix AB (publ):s Mentor.info@augment.se
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