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Tytuł raportu: 
Zawarcie umów w sprawie przejęcia praw do wydania gry „SpyHack: Episode 1” na platformie Steam  
 
Treść raportu: 

 
Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, 
iż w dniu 1 kwietnia 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów dotyczących 
zmiany zasad współpracy w zakresie wydania gry „SpyHack: Episode 1” na platformie dystrybucyjnej 
Steam (dalej jako: „Gra”).  
 
Pierwszą z ww. umów jest umowa  zawarta pomiędzy Emitentem a Ultimate Games S.A. z siedzibą w 
Warszawie (dalej jako: „Ultimate Games”) dotycząca przejęcia przez Spółkę praw do wydania gry 
„SpyHack: Episode 1” na platformie Steam. Zawarcie powyższej umowy stanowi realizację zamiarów 
Emitenta w zakresie przejęcia praw do wydania Gry, o czym Spółka informowała w treści raportu 
bieżącego ESPI nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Jest to też kolejny przejaw realizacji jednego z 
założeń strategii rozwoju Spółki w obszarze budowania własnego portfolio wydawniczego gier na 
platformie Steam.  
 
W związku z przejęciem praw do wydania Gry, pomiędzy Emitentem a Pyramid Games S.A. z siedzibą 
w Lublinie (dalej jako: „Wykonawca”) zawarta została dodatkowa umowa. Zgodnie z treścią zawartej 
umowy Emitent odpowiadać będzie za promocję oraz wydanie Gry w wersji na PC za pośrednictwem 
platformy Steam. Koszty związane z wydaniem i dystrybucją Gry zostaną pokryte przez Emitenta. Z 
tytułu realizacji przedmiotowej umowy Emitentowi przysługuje większościowy procent zysków ze 
sprzedaży Gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez platformę sprzedażową. 
 
Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 25 marca 2020 r. premiery Gry 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. 
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Jakub Bąk – Prezes Zarządu 

 


