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Zordix offentliggör Projekt Z, ett förstapersons Co-
Op Zombie Shooter Spel

Projekt Z är ett atmosfäriskt First-Person Zombie Co-Op-Shooter spel som 
utspelar sig på en nazistkontrollerad ö under andra världskriget, 
offentliggjordes idag av Zordix Groups förläggare, Modus Games i samarbete 
med 314 Arts.

Umeå, Sverige (12 oktober 2022) – Zordix AB (Publ)s (Nasdaq: ZORDIX B) förläggare 
Modus Games, i samarbete med tyska studion 314 Arts, meddelade idag att 
samarbetsspelet och zombieöverlevnadsskjutaren Projekt Z kommer att se en fullständig 
release på Xbox X|S, PlayStation®5 och PC.

Spelet utspelar sig i en utpräglad zombiemiljö under andra världskriget med en grupp 
soldater, var och en med sina unika förmågor, vars uppdrag är att reda ut hemligheterna 
bakom ett nazistiskt experiment på en tropisk, avlägsen ö. Spelare kommer att upptäcka 
hemliga planer relaterade, och icke relaterade "Projekt Z" – en utstuderad plan av 
nazisterna genom att förvandla zombies till vapen för att ändra krigets riktning till deras 
fördel.

"Projekt Z är ytterligare en byggsten för att skapa nya starka IPn inom gamingindustrin för 
Zordix. Vår långsiktiga plan är att diversifiera våra intäkter genom att strategiskt publicera 
egna IPn i liknande samarbeten som detta med Studio 314 Arts, en blandning av 
djupgående spelutvecklingsengagemang och lanseringsstöd", säger Christina Seelye, vd 
och koncernchef för Zordix.

Redan vid lanseringen kommer fans att kunna upptäcka omfattande funktioner och 
upplevelser. Bygga och anpassa sina gömställen, skapa och uppgradera vapen, rekrytera 
allierade, välja sina uppdrag baserade på karaktärernas förmågor, lösa spridda pussel, 
hitta undangömt krigsbyte och bekämpa flockar av zombies. För mer information om 
Projekt Z, besök  och .Modus Games https://www.projektzgame.com

Önskelistan på Steam: https://store.steampowered.com/app/763310/Projekt_Z/
Följ spelet på Twitter: @ProjektZGame
Följ Modus Games på Twitter: @Modus Games
Chatta med Modus-teamet på Discord: https://modus.games/discord
Chatta med utvecklarna i Discord: https://discord.com/invite/qpvmqzGCsD
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Om 314 Arts
314 Arts är ett växande indieutvecklingsteam baserat i Coesfeld, Tyskland. Studion 
specialiserar sig på förstapersons shooterspel och har som mål att leverera exceptionella 
spelupplevelser genom AAA-visualiseringar och noggrant utformade och engagerande 
miljöer. Det begåvade teamet av spelentusiaster bistår även andra studios med 
utvecklingsverktyg genom frilanstjänster.
Läs mer om 314 Arts genom att besöka .https://www.314-arts.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post:  | Tel: +46 90 690 70 66christina.seelye@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
Certified Adviser.

Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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