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

 

SFR är en av Frankrikes ledande telekommunikationsoperatörer och en stor aktör inom underhållning i hemmet. SFR var det 
första bolaget som började erbjuda sina användare en molnbaserad Spelplattform, genom sin tjänst IPTV. Tjänsten har över 300 
titlar som streamas direkt till kundernas hem. Avtalet inkluderar de två titlarna Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing 
Freedom™. 

 

Snow Moto Racing Freedom kommer att lanseras på tjänsten i slutet av mars månad. Aqua Moto Racing Utopia kommer att 
lanseras senare i år. Villkoren följer SFRs standardavtal som liknar de i andra motsvarande kanaler som drivs av teleoperatörer. 
Avtalet löper över en tvåårsperiod. Dessa typer av avtal med företag som tillhandahåller distributionskanaler är en del i Zordix 
långsiktiga strategi att bygga upp ett större digitalt distributionsnätverk för 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 är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala 
marknaden. 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, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder och Dimfrost Studio 
utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games, som under 20 år har utvecklat över 50 olika spel, arbetar på ett antal nya projekt medans Zordix Publishing 
förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

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

 


