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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł raportu:
Przeniesienie na Emitenta praw do wydania i komercjalizacji gry „ToolBoy” na Nintendo Switch

Treść raportu:
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje,
iż 27 kwietnia 2020 r. pomiędzy Emitentem a Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie, za obopólną
zgodą i wynikającymi z tego faktu korzyściami dla stron, doszło do rozwiązania zlecenia wydawniczego
z dnia 24 kwietnia 2019 r. dotyczącego zlecenia Ultimate Games S.A. wydania gry „ToolBoy” na
platformę Nintendo Switch (dalej jako: „Gra”). Treść zawartego porozumienia dotyczy ponadto
uregulowania na nowo obowiązków i praw stron w zakresie wydania i komercjalizacji Gry (dalej jako:
„Porozumienie”).
W wyniku zawarcia powyższego Porozumienia Emitent przejął od Ultimate Games S.A. obowiązki i
prawa związane z Grą dotyczące jej wydania i komercjalizacji. Zawarcie Porozumienia jest kolejnym
przejawem realizacji strategii rozwoju Emitenta w zakresie budowania własnej pozycji wydawniczej, w
tym w odniesieniu do produkcji na Nintendo Switch. Informacja o rozpoczęciu przez Spółkę działalności
wydawniczej na tę platformę przekazana została w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 6
kwietnia 2020 r. Należy zaznaczyć, iż na fakt przeniesienia praw do wydania i komercjalizacji Gry wpływ
miało zidentyfikowanie przez strony wzajemnych korzyści z takiego rozwiązania, ponieważ pozostające
w toku realizacji projekty Emitenta na Nintendo Switch miały zostać wydane w dotychczasowej
formule, tj. we współpracy z zewnętrznym wydawcą.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 25 marca 2020 r. premiera Gry planowo
odbędzie się w II kwartale 2020 r. O szczegółowej dacie premiery Gry Zarząd Emitenta poinformuje w
formie raportu bieżącego.
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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