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THQ Nordic lanserar den svenskutvecklade titeln BIOMUTANT® 

BIOMUTANT® är ett ”open-world” action-rollspel som utspelas i en 

naturkatastrofdrabbad och färgstark värld, där spelaren tar rollen som ett muterat djur. 

Spelet har ett unikt kung-fu baserat stridssystem som gör det möjligt att fritt kombinera 

närstrid och skjutvapen med kraftfulla mutationer. 

THQ Nordic och utvecklaren Experiment 101 har idag offentliggjort kommande lansering av 

BIOMUTANT till Playstation4, Xbox One and Windows PC. 

BIOMUTANT utspelas i en fantasifull värld befolkad med talande djur och knasiga varelser, där 
spelaren fritt kan utforska olika områden till fots eller på riddjur, i luften på en glidflygare eller 
luftballong, till havs på en jet-ski, eller de döende zonerna i en panda robot. 
 
BIOMUTANT förväntas lanseras under 2018. Under GamesCom och PAX West finns det möjlighet 

att testa spelet i THQ Nordics monter. 

Om Experiment 101 
Experiment 101 är en svensk spelutvecklare baserad i Stockholm. Studion grundades 2015 av 

Goodbye Kansas Game Invest och spelveteranen Stefan Ljungqvist, tidigare bl.a. Studio Art Director 

och Studio Creative Director på Avalanche Studios och en av de ursprungliga och ledande 

utvecklarna i teamen bakom utvecklingen av Mad Max och spelserien Just Cause. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Lars Wingefors, VD 
Tel: +46 708 471 978 
E-post: lwingefors@thqnordic.com 

Om THQ Nordic  

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj 

omfattande 270 spel och 81 egna varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red 

Faction, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ 

Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både 

online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige och det operationella 

kontoret ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter 423 medarbetare och har fyra helägda 

utvecklingsstudios i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq 

Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com eller 

www.thqnordic.com



 

 


