
Zordix AB (publ) tecknar licensavtal med Blacknut™
Zordix AB (publ) (“Zordix”) har tecknat ett licensavtal med speltjänsten Blacknut™ (“Blacknut”). Avtalet sträcker sig över tre år
och innebär att Blacknut får erbjuda sina användare två av Zordixs titlar; Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing
Freedom™ via deras onlinetjänst.

Blacknut är en snabbt växande streamingtjänst för spel, där användare betalar en månadsavgift för att få tillgång till ett spelbibliotek. Spelen
kan streamas till dator, mobil samt SmartTV, utan krav på hårdvara. Avtalet innebär att två titlar från Zordix; Aqua Moto Racing Utopia™ och
Snow Moto Racing Freedom™ kommer att finnas tillgängliga för streaming i Blacknuts tjänst. Zordix erhåller 70 procent av intäkterna, som
baseras på mängden tid som deras titlar används i tjänsten.

“Vi är mycket nöjda över vårt samarbete med Blacknut. Avtalet ligger helt i linje med vår strategi att öka Zordix räckvidd samtidigt som vi skapar
nya intäktsströmmar till bolaget. Vi ser fram emot att arbeta med dem” - Axel Danielsson, Marketing & Business Relations Manager

“Blacknut är alltid på jakt efter spännande spel att lägga till i vår tjänst, och de två titlarna från Zordix passar perfekt in i vår spelportfölj. Vi är
mycket glada över att ha dem hos oss, och vi ser fram emot att arbeta med Zordix” - Nabil Laredj, Director Business Development & Licensing

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

Kort om Blacknut

Blacknut är en molnbaserad speltjänst. Prenumeranter kan strömma hela spelbiblioteket till olika apparater utan krav på hårdvara. Användare
betalar en månadsavgift, och intäkterna delas ut till förläggare på plattformen baserat på speltiden deras titlar får inne i tjänsten. Blacknut är
baserade i Frankrike.

Kort om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing
Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids,
Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans
med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab


