
Zordix AB (publ) tecknar licensavtal med Orange™
Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag 21 augusti tecknat ett licensavtal med det franska telekommunikations
bolaget Orange™ (“Orange”). Avtalet innebär att Orange får erbjuda sina TV-användare två av Zordix titlar;
Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing Freedom™  via sin tjänst Orange TV™.

Orange är en av världens ledande telekommunikationsoperatörer och en stor aktör inom underhållning i hemmet med sin enhet
Orange Content™. Bland annat så erbjuds användare i Frankrike tillgång till ett spelbibliotek som strömmas direkt till teven.
Avtalet inkluderar de två titlarna Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing Freedom™ som utgör en typ av spel som
Orange saknat i sitt utbud. 

“Vi är mycket glada över vårt nya samarbete med Orange. De är ledande på sin marknad och avtalet ligger helt i linje med vår
långsiktiga strategi att öka Zordix räckvidd och skapa nya intäktsströmmar till bolaget. Flera miljoner använder deras tjänster varje
dag och vi ser mycket fram emot ett givande samarbete.” - Axel Danielsson, Marketing & Business Relations Manager, Zordix

Datum för lansering i kanalen är ej ännu satt. Villkoren följer Orange standardavtal som liknar de i andra motsvarande kanaler som
drivs av teleoperatörer. Avtalet löper över en tvåårsperiod. Avtal med Orange och andra företag som tillhandahåller
distributionskanaler är en del i Zordix långsiktiga strategi att bygga upp ett större digitalt distributionsnätverk för PC-versioner av
de spel som Zordix förlägger. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

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

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


