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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł raportu:
Ustalenie wydania i portu gry „Alchemist Simulator” na Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One

Treść raportu:
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym
informuje, iż w dniu 7 maja 2020 r. pomiędzy Emitentem a spółką Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie
(dalej jako: "Wydawca") doszło do ustalenia szczegółów dotyczących współpracy stron w zakresie
wydania gry pt. Alchemist Simulator (dalej jako: "Gra"). Ustalenia te są efektem realizacji umowy w
zakresie współpracy dotyczącej wydania Gry w wersji na PC oraz w wersji na konsole, jeśli strony
podejmą taką decyzję („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego
ESPI nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
W wyniku powyższych ustaleń strony zdecydowały, iż obok premiery Gry na platformę PC, zostanie
ona wydana również na platformy Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One w III kw. 2020 roku.
Zgodnie z treścią Umowy, Emitent udzielił Wydawcy wyłącznej licencji na korzystanie z Gry w celu jej
wydania i dystrybucji. Koszty związane z produkcją, wydaniem i dystrybucją Gry zostaną pokryte przez
Spółkę oraz Wydawcę. Wydawca zobowiązał się do wsparcia finansowego Gry na etapie rozbudowy
projektu. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy Emitentowi przysługuje większościowy procent
zysków ze sprzedaży Gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez platformy sprzedażowe. Według
planu premiera Gry w pierwszej kolejności odbędzie się na PC, a kilka tygodni później na wszystkie trzy
konsole - Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One w III kw. 2020 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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