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Star Vault uppdatering – Ny speltitel, Mortal 
Royale 
 
Star Vault startar nedräkning till ett nytt projekt som pågått parallellt med Mortal Onlines 
utveckling. Med hjälp av samtliga system vi skapat under de senaste 10 åren kan vi nu sätta 
ihop de sista delarna för ett helt nytt spel som vi ser fram emot att prova på marknaden. Det 
är ett spel som ligger rätt i tiden för en bred publik. Eftersom vi inte behöver lägga ny 
utvecklingstid på spelet, ska det bli spännade att se hur marknaden tar emot det. För att få 
upp intresset för vår nya titel sätter vi igång en nedräknare (www.mortalroyale.com) med en 
ny bild som hintar det nya spelet.  
 
Mortal Royale är ett nytt spel från Star Vault med grunden från Mortal Online. Det är ett 
”stand alone” spel som inte är knutet till Mortal Online och tillhör en bred populär genre. 
Några av de mest populära spelen idag är i denna genre och det brukar röra sig om ca 100 
spelare som spelar en match där en går vinnare ur spelet. Vi pushar nu gränserna i denna 
genre och blir först med att släppa ett nytt spel som stöder betydligt fler spelare i en match 
än nuvarande spel erbjuder. Vi kommer stödja fler än 1000 spelare i en match. Vi sticker 
även ut när det gäller antal features eftersom vi kan återanvända mycket från Mortal Online 
som vi anpassar till den nya spelupplevelsen som man enkelt och snabbt kommer in i. Det 
ska bli spännande att se feedback från spelarna i de första teststadierna som kör igång inom 
kort. 
 

VD, Henrik Nyström kommentarer 
 
Efter många års utvecklande av ett och samma spel är det spännande att se vad vi kan göra 
med denna teknologi. Dvs att med små medel och snabb utveckling leverera ett helt nytt spel 
i en stor genre. Vi kommer dominera genren med flest antal spelare i en och samma 
spelsession. Vi handplockar ett flertal passande spelfunktioner som passar det nya spelet och 
vi tror många kommer vara intresserade av att spela. Vi kommer gå ut med mer detaljer om 
spelet när vi kör igång den nya hemsidan för Mortal Royale inom kort. 
 
Henrik Nyström 
Styrelseledamot och VD 
 
Adress       
Drottninggatan 38   E-post:  info@starvault.se   
211 41 Malmö   Hemsida:  www.starvault.se  

 
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget onlinespel, Mortal Online inom genren Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) och enklare spel Kitten´d samt Mortal Royale för en bredare publik. 
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 Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018. 

 

 


