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Treść raportu: 

 
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, 
iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. wyznaczona została data premiery oraz cena pierwszego własnego 
wydawnictwa Emitenta na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa gra akcji The 
Bullet: Time of Revenge (dalej jako: „Gra”). Gra będzie pierwszym projektem, który zostanie 
udostępniony do sprzedaży na platformie Nintendo Switch z konta wydawniczego Emitenta, co stanowi 
krok milowy w historii rozwoju Spółki. 
 
Data premiery Gry wyznaczona została na dzień 7 maja 2020 r., natomiast od dnia 30 kwietnia 2020 r. 
będzie możliwy zakup Gry w przedsprzedaży (preorder).  
 
Cena detaliczna Gry będzie wynosić odpowiednio $4,49 USD w dystrybucji na rynku USA, Kanady i 
Meksyku oraz 4,49 EUR w dystrybucji na rynku europejskim. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z 
tytułu sprzedaży Gry uzależniona będzie od liczby sprzedanych egzemplarzy, co na dzień przekazania 
niniejszego raportu bieżącego jest niemożliwe do oszacowania. 
 
A rozpoczęciu przez Spółkę własnej działalności wydawniczej na Nintendo Switch Zarząd Emitenta 
informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 07/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., w którym zawarta 
została m.in. informacja, iż w 2020 r. Spółka zamierza wydać na platformę Nintendo Switch co najmniej 
3 nowe projekty. Wydanie Gry stanowi pierwszy wyraz realizacji deklaracji Zarządu Emitenta 
wskazanych w ww. raporcie, wpisuje się także w założenia strategii rozwoju Emitenta opisane w 
Dokumencie Informacyjnym Spółki 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. 
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