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Idag meddelas att Zordix Publishings kommande titel Kapten Sabeltand och den magiska
diamanten har tilldelats Epic MegaGrant. Epic MegaGrants ges ut av bolaget Epic Games till
projekt som de anser använder Unreal Engine på utmärkande sätt.
Kapten Sabeltand och den hemliga diamanten produceras av den norska utvecklaren Ravn Studio. Titeln har nu tilldelats Epic
MegaGrants vilket förutom erkännandet innebär ett anslag från Epic Games om 25 000 USD, samt ökad exponering av spelet i
Epic Games egna kanaler.

“Epic MegaGrants är inte bara en ordentlig kvalitetsstämpel som visar att Epic Games ser en hög potential i spelet, det är också
ett bevis på vår egna förmåga som förläggare att i ett tidigt skede identifiera högkvalitativa spel. Vi ser med tillförsikt fram emot
den stundande lanseringen av spelet.”, Axel Danielsson, Förlagschef, Zordix Publishing.

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.
 


