
Ponpu släpps den 5 november 2020 på spelkonsoler och PC
Umeå den 5 oktober.
Idag meddelas att Zordix Publishing, förlagsverksamheten under Zordix AB (publ) (”Zordix”
eller ”Bolaget”), och Purple Tree Studio släpper spelet Ponpu den 5 november 2020. Spelet
lanseras på plattformarna Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 samt PC.
 

Zordix Publishing har idag utannonserat att spelet Ponpu som utvecklats av argentinska utvecklaren Purple Tree Studio, kommer 
att släppas den 5 november 2020. Ponpu släpps på plattformarna Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 samt PC. Det 
engelska bolaget Green Man Gaming agerar samförläggare och distributör för PC-versionen. 

Ponpu är ett actionspel som blandar klassiskt gameplay med nya idéer och en säregen, hand-tecknad stil. Titeln släpps med både 
en singleplayer kampanj samt stöd för lokal samt online-multiplayer. 

Ponpu vann nyligen bästa spel samt pressens favorit på EVA - Argentinas största spelexpo. Tidigare har spelet vunnit bästa 
konsolspel samt juryns hedersomnämnande på Game Connection Paris. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541

Kort om Zordix

Zordix är en multinationell 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, 
Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till 
nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och 
hjälper dem lansera sina titlar globalt.
www.zordix.com
www.zordixpublishing.com

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

Styrelsen för Zordix AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det 
alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.


