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Stillfront förvärvar det mobila rollspelet Crush 
Them All
Stillfront Group AB (publ) har ingått avtal om förvärv av spelet ”Crush Them All”, ett populärt 
mobilspel inom den s.k. idle RPG-genren utvecklat av Godzilab Inc. Förvärvet undertecknades och 
genomfördes den 7 juni 2021 och är strukturerat som ett kontant förvärv av alla aktier i Godzilab Inc, 
vars tillgångar och skulder enbart hänför sig till spelet ”Crush Them All”.

”Crush Them All”, som hade sin globala release i maj 2017, kombinerar framgångsrikt 
metaspelselement med s.k. idle core gameplay och har laddats ner nästan 7 miljoner gånger. I maj 2021 
hade spelet cirka 55k dagliga aktiva användare (DAU) och cirka 250k månatliga aktiva användare 
(MAU), och spelet genererade fler än 2 miljoner nedladdningar under 2020. Spelet hade totala 
bookings om cirka 13 miljoner USD under de senaste tolv månaderna till och med april 2021.

”Crush Them All” kommer efter förvärvet att drivas av Stillfronts studio Imperia Online, som kommer 
att kunna använda sig av sin existerande kompetens inom liveops, spelutveckling och kundanskaffning 
och tillföra spelet ytterligare resurser. Imperia Online har tidigare framgångsrikt tagit över, drivit och 
vuxit existerande speltitlar från andra studios inom Stillfront Group.

“Förvärv av enskilda spel är en viktig del i Stillfronts förvärvsstrategi och möjliggör för oss att dra nytta 
av den stora erfarenhet och kunskap vi har i gruppen inom liveops och kundanskaffning. ”Crush 
Them All” är en väldigt framgångsrik titel och vi är övertygade om att vi kommer att kunna göra spelet 
ännu populärare i takt med att vi kan lägga mer tid och resurser på att vidareutveckla spelet framöver”, 
säger Jörgen Larsson, vd, Stillfront Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Telefon: +46 70 321 18 00
E-mail: jorgen@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj 
har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och 
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 250+ medarbetare trivs i 
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, 
Storbritannien och Frankrike. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på 
Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök:  stillfront.com
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