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Just For Games offentliggör lineup av releaser för 
Q4
Zordix AB vill informera sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda 
dotterbolaget Just For Games idag den 19 oktober 2021, har offentliggjort de största titlarna 
som kommer att ges ut på den franska marknaden under fjärde kvartalet 2021.

Den presenterade katalogen för distribution innehåller flertalet stora AAA-titlar där ett 
axplock är Fortnite: Minty Legends (Epic Games), Jurassic World Evolution 2 (Frontier), Alan 
Wake: Remastered (Remedy Entertainment) och Among Us (Innersloth). I det egna 
publishing-ledet återfinns INSTANT SPORTS: Winter Games och Fantasy Friends: Under the 
Sea.

“Vi är väldigt stolta över att kunna presentera några av de starkaste titlarna i Just For 
Games historia och både jag och teamet ser fram emot att nu kliva in i den mest 
intensiva perioden på året som tack vare speluppställningen har potential en av vår mest 
lönsamma hittills.” - Philippe Cohen, CEO Just For Games

Just For Games pressrelease i sin helhet (på franska) återfinns via denna länk: 
https://www.justforgames.com/fr/preparez-votre-liste-de-cadeaux-avec-les-hits-de-
noel-just-for-games/

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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