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Gaming Corps uppdaterar portfolio inför
Gamescom
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) gör idag tillgängligt
uppdaterad information om Bolagets portfolio på hemsidan inför deltagandet på den
internationella mässan Gamescom med start måndag 19 augusti. Bland annat släpps bilder
och information om en av Bolagets kommande kasinoslots, ”Undead Vikings”, och en ny
varumärkesbyggande, gratis spelkollektion vid namn ”Gaming Corps Minis” presenteras.
Sedan början av 2019 har Gaming Corps team arbetat med produktion av kasinoslots med
målsättningen att ha en första omgång spel klara innan slutet av andra kvartalet. Klara innebär i det
här fallet så långt gågna i produktionen att de är redo för skarp införsäljning. Ett antal spel har nu
sedan början av juni varit färdigställda enligt plan och försäljnings-aktiviteter pågår. Idag kan
Bolaget släppa bilder och information om ett av dessa, ett kasinospel ämnat för den icke-exklusiva
delen av Gaming Corps portfolio som erbjuds flera operatörer. Spelet heter Undead Vikings, det är
av typen ”video slot” och har 20 betalande vinstlinjer. På grund av pågående försäljning kan
Bolaget inte visa alla kasinoslots vid den här tidpunkten men kommer släppa fler presentationer så
snart det är möjligt.

Gaming Corps presenterar idag även en ny spelkollektion vid namn Gaming Corps Minis.
Kollektionen kommer att bestå av många små attraktiva mobilspel som erbjuder möjlighet till en
stunds underhållande tidsfördriv. Gaming Corps Minis kommer finnas tillgängliga gratis via iOs och
Android, strategin bakom kollektionen bygger i första hand på att skapa varumärkeskännedom
och i andra hand på att testa nya spelidéer på marknaden. Med start den 20 augusti startar
kampanjen som består av lansering av ett minispel i veckan, det första spelet som släpps nästa
vecka heter Hungry Monster Planet. Kampanjen pågår fram till och med jul 2019.

Den 14 augusti annonserade Gaming Corps köpet av ett datorspel för Nintendo Switch samt
anställningen av dess upphovshavare. En presentation av spelet som heter Oh Frog finns nu
tillgänglig på hemsidan tillsammans med bilder och en kort video.

Till hösten kommer Gaming Corps strategiska plattform att färdigställas och därefter kommer en
ny grafisk profil tas fram; en ny, fräschare kostym som bättre passar Bolaget efter de strategiska
och organisatoriska förändringar som genomförts sedan slutet av 2018. Bolagets hemsida har i
dagarna fått ett ansiktslyft för att bättre passa nuvarande behov, efter implementering av den nya
grafiska profilen kommer såväl hemsida som övriga kommunikationskanaler att få en ny design
och funktionalitet.
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För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef 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.
Om oss

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.
Gaming Corps™ is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and Interactive
Entertainment. The company is based in Uppsala, Sweden with a development studio on Malta.
Our business idea is to create innovative, exciting products while utilizing the value that comes
from combining Gaming and iGaming in terms of competence, financing, development cycles, IP:s
and creative ideas. As a public company we have a responsibility to bring value to our
shareholders, many who just like us are also fans and consumers on the market we serve.
Dedication to our shareholders is the number one priority at this company, we believe that if we
work hard to provide innovative products, treat customers and partners well and always stay on
top of our game we will give them what they deserve as well as be successful in our business
ventures.
www.gamingcorps.com ir@gamingcorps.com
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