G5 stöder iPhone 5, Kindle Fire HD och Nexus 7
PRESSRELEASE 2012-09-24
G5 Entertainment meddelar att man stöder den nya generationens smarttelefoner och surfplattor.
G5:s spel är lättillgängliga på de senaste iOS- och Android-enheterna, däribland Apples
smarttelefon iPhone 5, Googles surfplatta Nexus 7 och Amazons surfplatta Kindle Fire HD.
Spelen finns som gratis nedladdningar via iTunes Appstore, Google Play och Amazon Appstore.
Redan nu drar de nytta av fördelar som högre skärmupplösning. Och framöver kommer G5:s
spellanseringar att gynnas fullt ut av fördelarna med den nya generationens enheter såsom högre
processorkraft, bättre minneskapacitet och större skärmar.
Så här kommenterar G5:s vd Vlad Suglobov: ”Målet är att ge våra användare den bästa
spelupplevelsen på smarttelefoner och surfplattor. Så vi ser verkligen fram emot höstens
lanseringar av den nya generationens mer kraftfulla och slimmade enheter med större skärmar.
Med betydligt bättre hårdvara, mjukvara och funktioner blir den nya generationen utan tvekan
den mest populära hittills. Det kommer att gynna tillväxten för G5 och för hela spelmarknaden
för smarttelefoner och surfplattor under resten av året och nästa år”.
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se
Om G5 Entertainment AB (publ)
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad,
Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att
lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som
Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och
arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.
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