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Lucky Kat undersöker möjligheten att 
lansera en egen in-game kryptotoken
Fragbite Group AB:s helägda dotterbolag, Lucky Kat B.V. ("Bolaget"), undersöker för 
närvarande möjligheten att lansera en egen in-game kryptotoken, som ska användas i det 
egenutvecklade spelet Panzerdogs. Denna in-game kryptotoken är en virtuell valuta som 
kallas $PANZR och skapas med blockkedjeteknik. Bolaget har därför anlitat externa 
rådgivare för att utreda olika alternativ och vilken juridisk struktur som är bäst lämpad för 
Bolaget. Tokens utgivna av företaget är planerade att säljas till konsumenter och är 
avsedda att användas i företagets spel.

Företaget har utvecklat spelet Panzerdogs för att stödja plattformsoberoende enheter för både 
desktop och mobiltelefoner. Panzerdogs är ett spel utvecklat för tredje generationens internet (Web 
3.0) och innehåller play-and-earn-mekanik. Panzerdogs är ett online PVP (Player-versus-Player) 
strategispel som kommer att erbjuda en mängd olika spellägen. Ett free-to-play PVE-läge (Player-
versus-Environment) kommer att finnas tillgängligt med målet att introducera Panzerdogs för 
massmarknaden. För närvarande finns ett PVP-läge tillgängligt där två lag med tre spelare vardera 
kan tävla mot varandra på en fördefinierad karta eller i en fördefinierad värld. Varje spelare 
kontrollerar en karaktär med en uppsättning distinkta förmågor som förbättras under spelets gång 
och som bidrar till lagets övergripande strategi och framgång.

Spelet har lanserats i en alfaversion och är under vidareutveckling för kommande releaser och är 
föremål för ytterligare utgivning av non-fungible tokens ("NFT:er"). Panzerdogs är ett multiplayer 
online battle arena-spel baserat på blockkedjetekniken Solana, där användare kan äga karaktärer 
och tillbehör i spelet i form av NFT:er genom blockkedjeteknik och använda dessa i samband med 
att de utmanar andra spelare. Genom sina karaktärer (avatarer) får spelarna tillgång till spelet. 
Spelare kan förfina sitt eget innehåll, karaktärer och tillbehör och därmed potentiellt öka värdet på 
sina tillgångar.

I december 2021 sålde företaget 5 555 NFT:er i form av hundavatarer till priset av en enhet av 
Solanas kryptovaluta per NFT.

Panzerdogs ekosystem
PVE-spelläget kommer att vara tillgängligt för alla spelare gratis för att introducera dem för 
Panzerdogs ekosystem. För att spela Panzerdogs i PVP-spelläget, och för att delta i play-and-earn-
mekaniken, måste en spelare äga NFT:er i form av både tankdelar och hundavatarer. Tankdelarna 
används för att skapa unika tanks som kontrolleras i spelet av spelaren, medan hundavatarerna – till 
stor del på grund av sina unika färdigheter – låter spelarna låsa upp en mängd olika belöningar och 
fördelar i spelet. Avsikten är att Panzerdogs ekosystem ska inkludera två interna spelvalutor som 
kallas $BOLT och $PANZR. $PANZR kommer att vara governance token, en premiumvaluta. Den 
kommer att ha ett begränsat utbud och kommer att kunna användas för att anskaffa eller 
uppgradera föremål i spelet (NFT:er), som insats och mer. $BOLT kommer att vara utilitytoken och 
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kommer främst att användas som belöning för play-and-earn-mekaniken. Den kommer också att 
användas för att uppgradera objekt i spelet med lägre nivåer. För att skapa likviditet i spelvalutorna 
är Bolagets ambition i framtiden att ge ut $PANZR och $BOLT tokens på en decentraliserad 
handelsplats genom en IDO (Initial Decentralized Offering), vilket även möjliggör handel mellan 
spelvalutorna och annan valuta.

Externa NFT-marknadsplatser används för köp av NFT:er i Panzerdogs och för handel med NFT:er 
mellan spelare. Spelare kan sälja avatarer såväl som tanks och tankdelar som de själva har skapat i 
spelet. Bolaget kommer att erhålla en provision för transaktioner, beroende på typen av NFT och 
antalet användare på plattformen. En del av intäkterna från NFT-försäljning och transaktionsavgifter 
kommer att betalas till Panzerdogs spelfond (Treasury) för att till exempel användas som belöningar 
i spelet. Ytterligare NFT:er i form av avatarer, tanks, tankdelar, garage, mark och liknande kommer 
kontinuerligt att introduceras i spelet och på dessa marknadsplatser.

Bolagets vision är att alla spelare ska kunna delta, även om de inte har några förkunskaper om NFT:
er eller virtuella valutor. Genom att introducera Panzerdogs för en bred publik är ett av målen att 
skapa intresse för och förståelse av NFT:er.

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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