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Playdigious utvecklar mobilversion of 
Legend of Keepers
Playdigious SAS (“Playdigious”), helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite 
Group”), kommer att utveckla och publicera spelet Legend of Keepers för mobila 
plattformar, en titel tidigare lanserad på PC och konsol. Spelet lanseras den 23 maj 2023 
och kan förbeställas från och med idag.

Den kritikerrosade titeln  lanserades 2021 på PC och Nintendo Switch av Legend of Keepers
utvecklaren Goblinz Studio. Playdigious samarbetar nu med Goblinz Studio för att utveckla och 
publicera en version för mobila plattformar med lansering den 23 maj 2023.

Marcus Teilman, VD och Koncernchef, Fragbite Group, kommenterar:

-"Vi är mycket glada över att kunna erbjuda spelare ytterligare ett spännande mobilspel baserat på en titel 
som redan haft framgång på andra plattformar. Vi kommer fortsätta fokusera på att driva tillväxt inom 
Playdigious och med det expandera Fragbite Group’s kapacitet för portning och publicering. På så sätt 
bereder vi plats åt fler uppskattade titlar som Legend of Keepers, ett spel som utgör ett mycket lovande 

.”tillskott till vår växande portfölj

Legend of Keepers är ett spel inom genren “dungeon management” med så kallad roguelite-mekanik. 
Mobilspelet kan från och med idag förbeställas på iOS, det går även att förregistrera köp på Android.

För frågor, vänligen kontakta:

Erika Mattsson, Chief Communications Officer
em@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
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Om oss

Fragbite Group AB (publ.) är en koncern verksam inom mobilspel och e-sport, noterad på Nasdaq 
First North Growth Market med säte i Stockholm. Dotterbolagen FunRock/Prey Studios, Lucky Kat, 
Playdigious och WAGMI agerar på den globala marknaden för mobilspel med att utveckla, publicera, 
distribuera, anpassa och marknadsföra spel för desktop, konsol och mobila enheter. Dotterbolaget 
Fragbite AB är Nordens ledande arrangör och mediaföretag inom e-sport. Koncernen har kontor i 
Sverige, Frankrike, Nederländerna, Gibraltar samt Egypten med totalt 80 medarbetare som alla delar 
samma passion för spel.
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