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Zordix dotterbolag Maximum Games har ingått 
avtal om förvärv av Mane6, utvecklaren bakom 
titeln Them’s Fightin’ Herds®

Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive 
dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och Irland (”Maximum”) har ingått 
avtal om förvärv av utvecklaren Mane6 samt IP-rättigheterna till den 
framgångsrika titeln Them Fighting Herds®.

I linje med Zordix och Maximums uttalade strategi att förvärva och utveckla framgångsrika 
IP:n kommer utvecklingsteamet bestående av 8 personer hos Mane6 att ansluta till 
Maximums affärsenhet Modus Studios och där fortsätta arbetet med förbättringar och 
uppdateringar av Them’s Fightin’ Herds®. Spelet, som är ett s.k. “2D fighting game”, är 
baserat på illustrationer av Lauren Faust (producent och utvecklare av "My Little Pony: 
Friendship is Magic" samt skapare, regissör och utvecklare av "Super Best Friends Forever").

Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och finansieras genom Maximums kassa.

Maximums pressrelease i sin helhet (på engelska) återfinns via denna länk: 
https://modusgames.com/news/mane6acquisition/

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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