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MÅNADSRAPPORT FÖR APRIL 2022
SOZAP lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets arbete med befintliga och nya speltitlar samt 
utveckling av nyckeltal april månad.

Antal månatliga användare (MAU) uppgick till 1,1 miljoner, en mindre ökning med 1 procent jämfört med samma 
period föregående år och en minskning med 4 procent mot föregående månad.

Genomsnittligt antal dagliga användare (DAU) uppgick till 84 tusen, en ökning med 6 procent jämfört med samma 
period föregående år och en mindre minskning på 1 procent mot föregående månad.

Genomsnittlig intäkt per daglig aktiv användare (ARPDAU) uppgick till 0,064 USD, en minskning med 27 procent 
mot föregående år och en ökning med 2 procent mot föregående månad.

”MAU och DAU är i linje med våra förväntningar och visar på en styrka i den organiska trafik som sker till speltiteln 
ARMED HEIST trots minskade marknadsföringsaktiviteter under perioden. Minskningen av ARPDAU kan förklaras 
med att tidigare nedstängningar och restriktioner under pandemin tagits bort under Q1 22 men beror också på en 
ökad organisk trafik från svagare marknader.” Rade Prokopovic, VD.

ARMED HEIST
Bolaget fortsätter vidareutvecklingen och planerar en större uppdatering för att optimera spelets filstorlek och 
samtidigt byta serverlösning. Målet är att optimera kostnaden per användare och förbereda spelet för den 
kommande lanseringen av flerspelarläget PVP.
 
LEGENDS OF LIBRA
Bolaget avser att färdigställa och fullt ut lansera speltiteln under det andra kvartalet. Legends of Libra blir den 
första speltiteln i bolagets spelportfölj av mindre spel.
 
”Enligt vår MVP-strategi och utvärderingsprocess bedömer vi att spelets nuvarande prestanda inte ger oss 
möjlighet att fortsätta utveckla spelet med uppskalning genom UA. Vi är trots det väldigt stolta över teamet 
bakom Legends of Libra och välkomnar spelet till vår portfölj av mindre spel där tonvikten ligger på organisk trafik” 
Rade Prokopovic, VD.
 
PUZZLE RUN
Bolaget arbetar med att färdigställa speltiteln och planerar att mjuklansera spelet globalt under det andra 
kvartalet.
 
HUNTER MERGE
Som tidigare kommunicerats är Hunter Merge en casual-shooter med ett sportjakttema som riktar sig till en 
casual publik. Bolaget har inlett de initiala marknadstesterna under det andra kvartalet.
 
GO FISHING
Speltiteln är bolagets andra inom sport- och jaktgenren med ambitionen att bli bolagets första crossplattformspel 
och därmed tillgängligt på fler plattformar utöver mobila enheter och läsplattor. Bolaget har som målsättning att 
inleda de initiala marknadstesterna under det tredje kvartalet 2022.
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CIRCLE WORLD
Speltiteln är bolagets första speltitel med en Hyper Core-mekanik där bolaget tror det finns god 
kunskapsutvinning som sedan kan appliceras på flera speltitlar. Bolaget har som målsättning att inleda de initiala 
marknadstesterna under det tredje kvartalet 2022.
 
PLUMBERRY
Plumberry är bolagets första speltitel med en Idle Tycoon-mekanik. Bolaget har som målsättning att inleda de 
initiala marknadstesterna under det tredje kvartalet 2022.
 
”Vi har nu flera parallella projekt tack vare vår MVP-process. Vårt fokus under 2022 är att realisera så många 
spelkoncept som möjligt för att därefter allokera resurser på det projekt som uppvisar starkast nyckeltal. Vi 
fokuserar på skalbara speltitlar men är samtidigt realistiska och bedömer att olika spelprojekt ger olika resultat. 
Vissa kommer att läggas ner medan andra, även om de inte är skalbara, kommer återbetala sig inom en rimlig 
tidsperiod och föra oss närmare vårt mål - att 2023 underhålla en miljon spelare per dag.” Rade Prokopovic, VD.

VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Rade Prokopovic, VD
Mail: rade@sozap.com
Telefon: +46 708 800 558

CERTIFIED ADVISER

Som företag noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm har bolaget skyldighet att ha en certified 
adviser. SOZAP har utsett Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42 Box 7141, 103 87 Stockholm
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Tel: +46 (0)8 - 121 576 90
www.redeye.se

OM SOZAP

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med ambitionen 
att bygga en spelkatalog som tilltalar en bred målgrupp. Bolaget grundades 2014 och etablerade kort därefter ett 
första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter-genren. Idag består SOZAP av flera självständiga 
utvecklingsteam, vilka arbetar vid något av SOZAPs strategiskt belägna studios i Nyköping och Niš (Serbien).
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