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Fragbite Groups dotterbolag WAGMI,
tillkännager Web3-speltiteln "Solcadia"
Fragbite Group AB:s (publ) ("Fragbite") helägda dotterbolag WAGMI Ltd ("WAGMI")
tillkännager i samarbete med Lucky Kat BV ("Lucky Kat"), också ett helägt dotterbolag till
Fragbite Group, en ny Web3-speltitel kallad "SOLCADIA”.
SOLCADIA är ett play-and-earn community-baserat spel om ett lantbruk, där spelare arbetar
tillsammans för att förvandla den igenväxta vildmarken till en utopi. Blockkedjetekniken gör det
möjligt för SOLCADIA’s användare att verkligen äga och handla föremål i spelet som har erhållits
genom jordbruk, fiske eller hantverk, drivna av deras NFT-karaktär i spelet.
WAGMI’s in-game token, "$LUCKY", omdöpt från det tidigare kommunicerade namnet $PANZR,
kommer att användas för användare att köpa föremål eller tjäna genom att sälja föremål på spelets
marknadsplats. $LUCKY kommer också att användas i ett annat projekt,"Panzerdogs", ett a
blockkedje-spelprojekt på Solana som för närvarande rankas topp 10.och som framgångsrikt
lanserats av WAGMI och Lucky Kat.
SOLCADIA kommer att finnas tillgängligt nästa år och vara gratis att spela på både dator och mobil.
- Jag är väldigt glad över att se hur snabbt vi för närvarande rör oss inom Web3. Solcadia kommer att
bli ännu ett fantastiskt roligt spel som också kommer att ge oss möjligheten att sälja NFTs, precis
som vi gjorde med Panzerdogs i december 2021. Att kombinera de två spelen med vår $LUCKY ingame token är för mig väldigt spännande och jag ser fram emot släppet av spelet nästa år,
kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef för Fragbite Group.
- Vi är glada över att samarbeta med WAGMI och att arbeta med dessa spännande projekt och
bygga vårt metaversum, kommenterar Herdjie Zhou, VD för Lucky Kat.
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För frågor, vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och Koncernchef
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82
Lars Johansson, CFO
lj@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, Montpellier, Nancy och Paris, Frankrike, i Haag, Nederländerna samt i Gibraltar. Gruppen
har tre interna spelutvecklingsstudior; Lucky Kat, FunRock/Prey Studios och WAGMI. Dessa utvecklar,
publicerar, distribuerar och marknadsför spel för desktop, konsol och mobila enheter 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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