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SOZAP INLEDER SIN GLOBALA SOFT LAUNCH AV LEGENDS 
OF LIBRA
Från och med den 15 oktober finns SOZAPs första casualspel Legends of Libra tillgängligt för nedladdning 
globalt på App Store och Google Play Early Access avdelning.

Legends of Libra är ett casual RPG-spel där spelaren kan spela själv eller tillsammans med vänner delta i 
spännande och utmanande event. Äventyret utspelar sig i ett universum av olika världar som rymmer kapitel med 
hundratals nivåer. I varje kapitel utmanas spelaren av så kallade boss fighter och måste pressa sina färdigheter till 
det yttersta.
 
Legends of Libra är bolagets andra speltitel efter det framgångsrika shooterspelet ARMED HEIST. Bakom musiken 
i Legends of Libra står kompositören Patrik Jarlestam som också skapat musiken till spel som Lake Ridden och 
årets dundersuccé Valheim. 
 
”Vi är stolta över resultatet och teamet som utvecklat Legends of Libra. Vi fortsätter utvecklingen under det fjärde 
kvartalet med fokus på att ytterligare optimera spelupplevelsen samt utvärdera skalbarheten i speltiteln och 
underliggande spelplattform.” Rade Prokopovic, VD
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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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