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Onoterat AB – Sozap skalar upp, lanserar nya spel och förbereder IPO
Onoterat AB (publ) portföljbolag Sozap AB (publ) skalar upp sitt hittills framgångsrika mobil
spel Armed Heist och förbereder global lansering av två nya spel under 2021, varav ett har för
avsikt att distribueras via Apple Arcade och Google Play-Pass. För att öka marknadsförings
insatser och förbereda en IPO så genomför Sozap i närtid en finansierings runda (Pre-IPO) med
avsikten att noteras under 2021.
Efter framgångsrikt ha lanserat Armed Heist i ”single player” format har lanseringen av ”multi player”
versionen fortsatt enligt plan och Sozap kommer nu att skala upp marknadsföringen globalt då
förutsättningarna är gynnsamma. Parallellt med Armed Heist har studion under de senaste 12
månaderna utvecklat ”Legends of Libra” som har en bredare spelar bas än Armed Heist. Spelet
Legends of Libra , som f.n. befinner sig i ”soft launch”, kan utvecklas vidare under nya titlar då det är
baserat på ”modul kodning”.
Sozap har även utvecklat nya spelet ”Spells & Loot” som kommer presenteras under Q4 2020, vars
avsikt är att erbjudas via Apple Arcade och Google Play-Pass ”streaming” plattformar. Totalt förväntas
Sozap ha fyra egen utvecklade spel aktiva under 2021.
För att utöka resurserna avseende marknadsföring mot olika regioner och förbereda en IPO så
planerar Sozap i närtid att genomföra en s.k. ”Pre-IPO” runda med avsikten, om förutsättningarna är
goda, att noteras under 2021, enligt Sozap kommunikation med aktieägarna (Shareholder Newsletter
Q2 2020).
”Vi är hittills mycket nöjda med utvecklingen i Sozap och deras enorma fokus på data och spelens
KPI:er, specifikt tillväxten i ARPDAU på över 50% sedan början av juli för Armed Heist. Vi är också
väldigt imponerade med vilken kapacitet teamet parallellt under året har utvecklat nya spel. Med flera
spel i portföljen så lägger Sozap basen för att potentiellt kunna växa kraftigt inom flera segment
samtidigt” säger Lars-Erik Bratt VD för Onoterat AB (publ).
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