
    FRAGBITE GROUP AB Mäster Samuelsgatan 45 111 57 Stockholm· ·

Lucky Kat lanserar sin första 
upplevelse- och NFT-kollektion på the 
Sandbox
Lucky Kat, ett dotterbolag till Fragbite Group, lanserar Lucky Kat Land, en upplevelse med 
nöjesparkstema på the Sandbox. The Sandbox är en decentraliserad NFT-metaverse där 
användare kan skapa, sälja, använda och potentiellt tjäna pengar på sina egna virtuella 
reality-NFT:er. Lucky Kat Land-upplevelsen inkluderar en plats där spelare kan träffas för 
att umgås och chatta med varandra som kallas Social Hub. Detta område inkluderar ett 
NFT-galleri där Lucky Kat Land NFT:er visas, ett område där alla spelare startar samt Kat 
Lounge - ett socialt område för spelare att umgås och chatta. Deltagarna kommer att börja 
i Social Hub för att sen kunna gå vidare till olika upplevelser från detta område. Till att 
börja med finns Mount. Lucky: en hinderplattformsbana inspirerad av Wipeout där spelare 
måste undvika hinder och tajma sina hopp. The Sandbox har lanserat två Alpha säsonger 
tidigare. Spelutvecklare lanserar NFT:er och upplevelser för ett begränsat antal användare 
som kan komma åt detta innehåll genom ett Alpha Pass. Lucky Kat Land kommer att finnas 
exklusivt tillgängligt på the Sandbox i Alpha säsong 3, som lanseras i mitten av juni.

Lucky Kat Lands NFT-lansering kommer att ske den 11 maj klockan 17:00 CET. Den innehåller en 
mängd olika avatarer, utrustning och byggnader som kan användas i upplevelsen. Avatarer är 
inspirerade av utmanare av fysiska spelprogram som Wipeout. NFT-kollektionen består av 17 olika 
typer av unika tillgångar, alla med ett begränsat utbud.

The Sandbox, ett dotterbolag till Animoca Brands, en ledande blockkedje-baserad virtuell värld där 
spelare kan bygga och äga sitt innehåll. Genom sina karaktärer (Avatarer) i metaverse får spelarna 
tillgång till underhållande, sociala, kulturellt berikande upplevelser, i form av olika spelupplevelser, 
såsom virtuella shower och konserter.

Detta partnerskapsavtal innebär att Fragbite Group och Lucky Kat nu ingår i en exklusiv grupp av 
andra partners till The Sandbox som bland annat inkluderar Warner Music Group, The Walking 
Dead, Snoop Dogg, Adidas och Deadmau5. Alla arbetar enligt The Sandbox vision om att erbjuda 
spelare möjligheter att skapa nya digitala upplevelser.
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För frågor, vänligen kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Om oss

Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom 
mobilspels- och e-sportbranschen noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 
Gruppen består av företag med cirka 80 anställda som alla delar samma passion för spel. 
Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har fysisk representation i Alexandria, 
Egypten och Montpellier och Nancy, Frankrike samt i Haag, Nederländerna. Gruppen har tre interna 
spelutvecklingsstudior; Lucky Kat, Funrock Development och Prey Studios. Dessa utvecklar, 
publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala spelmarknaden. Fragbite AB är 
ett av Nordens ledande e-sportmedieföretag som arrangerar och sänder e-sportturneringar live. 
Playdigious SAS placerar och anpassar spel för mobiltelefoner och utvecklar indiespel. För mer 
information, se www.fragbitegroup.com
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