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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł raportu:
Przeniesienie gry Pooplers na konto dystrybucyjne Nintendo Switch Emitenta

Treść raportu:
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w
nawiązaniu do informacji wskazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
informuje, iż w dniu 22 maja 2020 r. pomiędzy Emitentem a Ultimate Games S.A. z siedzibą w
Warszawie zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania zlecenia wydawniczego dotyczącego
współpracy pomiędzy stronami w zakresie wydania gry Pooplers na platformę Nintendo Switch (dalej
jako: „Porozumienie”).
Premiera gry Pooplers w wersji na platformę Nintendo Switch miała miejsce w dniu 20 marca 2020 r.,
w związku z czym skutkiem Porozumienia będzie przeniesienie na Emitenta wyłącznych praw do
dystrybucji gry w wersji na tę platformę, w tym formalne przeniesienie jej na konto dystrybucyjne
Spółki, co nastąpi z dniem 1 czerwca 2020 r. Zawarcie Porozumienia jest kolejnym przejawem realizacji
strategii rozwoju Emitenta w zakresie budowania własnej pozycji wydawniczej, w tym w odniesieniu
do produkcji na Nintendo Switch. Decyzję o rozpoczęciu samodzielnej działalności wydawniczej w
odniesieniu do produkcji na Nintendo Switch Emitent komunikował w raporcie bieżącym ESPI nr
07/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Należy przy tym zaznaczyć, że gra Pooplers nie jest jednym z nowych
projektów, które z zgodnie z powyższym raportem mają zostać wydane przez Emitenta na Nintendo
Switch na przełomie II oraz III kwartału 2020 r., lecz stanowić będzie dodatkowe poszerzenie portfolio
gier dostępnych z konta dystrybucyjnego Emitenta.
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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