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Zordix släpper Super Animal Royales säsong 5
Umeå, Sverige (27 september 2022) – Zordix AB (Publ)s (Nasdaq: ZORDIX B) Modus
Games i samarbete med Pixile Studios meddelade idag att ”Super Peacocks” har gått med
i kampen i nya Super Animal Royale säsong 5. Ta del av den nya trailern för att se alla
fräscha, uppfjädrande tillägg med nya funktioner, i en ny och uppdaterad värld:
https://youtu.be/q6G_bntIH8k
Super Animal Royale är ett free-to-play top-down multiplayerspel för upp till 64 spelare.
Mer än 8 miljoner spelare kan njuta av nya säsong 5 genom att välja deras favorit ”Super
Animal” från en meny av rävar, pandor, kattungar och andra blodtörstiga djur innan
fighten börjar. Spelare kommer även att hoppa fallskärm in i ruinerna av en förfallen
safaripark för att slåss in till döden i mot en störtflod av kulor, sprängämnen och
hamsterbollar.
Med den nya speluppdateringen släpptes även finalen av säsong 2 av den animerade
YouTube-serien Super Animal Royale Tonight. Se finalavsnittet som avslutar vännerna, Joe
Cluck och Peeps, nästan två år långa resa här: https://youtu.be/dUrZjfa9Cj0
Jaga ifatt de senaste detaljerna om Super Animal Royale genom att besöka AnimalRoyale.
com, gå med i Super Animal Royale Discord-servern (https://discord.gg/animalroyale)
eller följ spelet på Twitter (@AnimalRoyale).
För de senaste nyheterna och information från Modus Games, besök den officiella
webbsidan eller chatta med teamet på deras Discord-server på https://modus.games
/discord
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post: christina.seelye@zordix.com | Tel: +46 90 690 70 66
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.
Certified Adviser
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s
Certified Adviser.
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Om Zordix
Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6,
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA,
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin.
För mer information, besök www.zordix.com.
Bifogade bilder
SAR Season 5 Keyart
Bifogade filer
Zordix släpper Super Animal Royales säsong 5

Zordix AB (publ)

·

Box 3179

·

SE-903 04 Umeå

·

ir@zordix.com

