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Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze.

Tytuł raportu:
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11
maja 2020 r. otrzymał od Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, osoby blisko związanej z Panem
Mateuszem Adamkiewiczem, Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) (dalej jako: „Rozporządzenie MAR”), o dokonanej transakcji na
instrumentach finansowych Emitenta.
Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Pana Mateusza Adamkiewicza:
1) w treści pierwotnego powiadomienia z dnia 11 maja 2020 r., w Pkt. 4) lit. d) wskazane zostały błędne
informacje dotyczące zbiorczego wolumenu oraz średniej ceny zbycia akcji w ramach przeprowadzonej
transakcji, w związku z czym sporządzono zmianę powiadomienia (dalej jako: "Zmiana powiadomienia z dn. 11
maja 2020 r.");
2) w wyniku późniejszej analizy treści przekazanej Zmiany powiadomienia z dn. 11 maja 2020 r. zidentyfikowano,
iż w Pkt. 1) lit. a) oraz Pkt. 2) lit. a) wskazane zostały błędne informacje o podmiocie dokonującym powiadomienia.
Z uwagi na oczywistą omyłkę w treści pierwotnego powiadomienia z dn. 11 maja 2020 r. oraz Zmiany
powiadomienia z dn. 11 maja 2020 r. błędnie wskazane zostało, iż transakcji dokonał Pan Mateusz Adamkiewicz
(Członek Rady Nadzorczej Spółki). W rzeczywistości transakcji dokonała spółka Gaming Factory S.A., która jest
osobą blisko związaną z Panem Mateuszem Adamkiewiczem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia
MAR. W związku z powyższym sporządzono kolejną zmianę powiadomienia.
Celem zachowania najwyższej przejrzystości i kompletności informacji przekazywanych przez Spółkę, w
załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje wszystkie dokumenty przekazane
Emitentowi przez Pana Mateusza Adamkiewicza w dniu 11 maja 2020 r.
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