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Data sporządzenia: 2019-12-05 

 

Temat: Przekazanie pięciu gier na konto dystrybucyjne Steam Emitenta 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Treść: 

Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że 

w dniu 5 grudnia 2019 r. zawarte zostały dwa porozumienia o rozwiązaniu umów oraz jeden aneks do 

umowy, tj.: 

− porozumienie o rozwiązaniu zlecenia wydawniczego z dnia 24 kwietnia 2019 r. pomiędzy 

Emitentem a spółką Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Ultimate Games) 

dotyczące gry pt. When I Was Young; 

− porozumienie o rozwiązaniu zlecenia wydawniczego z dnia 17 lipca 2019 r. pomiędzy 

Emitentem, Ultimate Games oraz spółką Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie 

dotyczące gry pt. Alchemist Simulator; 

− aneks do umowy zawartej z dnia 1 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, Ultimate Games oraz 

spółką Toucan System sp. z o.o. dotyczący gry pt. Climbros. 

Ponadto dwie gry będące na etapie preprodukcji tj.: ToolBoy i You Never Listen zostaną przekazane na 

konto Steam należące Emitenta. 

 

W związku z powyższym na konto platformy dystrybucyjnej Steam, należące do Spółki w przeciągu 

trzech dni roboczych przekazanych zostanie pięć gier w wersji na PC, tj.: Alchemist Simulator, When I 

Was Young, Climbros, ToolBoy oraz You Never Listen, dla których Emitent stanie się wydawcą. 

Premiery ww. gier planowane są na 2020 r. Współpraca z Ultimate Games przy wydaniu wspomnianych 

gier na inne platformy, w tym na Nintendo Switch, będzie odbywać się na dotychczasowych 

warunkach. 

 

Powyższe działanie jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta opisaną w Dokumencie Informacyjnym 

z dnia 8 maja 2019 r. 

 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ 

na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 

 

 

Za Zarząd: 

Jakub Bąk 

Prezes Zarząd 


