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Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, 
iż została podjęta decyzja dotycząca wyznaczenia nowego okresu daty premiery gry „Climber: Sky is 
the Limit” w wersji PC („Gra”) – jest to I/II kwartał 2022 roku. Spółka pełni rolę wydawcy Gry oraz 
współtwórcy razem ze studiem A2 Softworks. 
Gra jest obecnie jedną z kluczowych produkcji Emitenta, w związku z czym Zarząd zadecydował o 
przekazaniu informacji o zmianie planowanej daty premiery w formie raportu bieżącego. 
 
Decyzja o zmianie terminu premiery została powzięta ze względu na otrzymane oceny i komentarze 
graczy oraz youtuberów po zaprezentowaniu demo Gry na Steam Next Fest na początku października 
2021 roku. W opinii Zarządu Gra osiągnie większy potencjał sprzedażowy oraz marketingowy po 
dodaniu i ulepszeniu mechanik, szaty graficznej oraz rozbudowaniu czasu gry. 
Jednocześnie Zarząd nie wyklucza rozpoczęcia rozmów dotyczących wsparcia wydawniczego z 
większymi podmiotami w branży gier, by zmaksymalizować potencjał sprzedażowy. 
 
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.10.2021 r. uruchomiona zostanie 
kampania crowdfunding na platformie Kickstarter mająca na celu m.in. dotarcie do jak największej 
grupy potencjalnych odbiorców, pozyskanie finansowania na dalszy rozwój Gry, portów na konsole 
oraz potencjalnej wersji Gry na VR. Spółkę w tym zakresie wspierać będzie wyspecjalizowana w 
realizacji podobnych kampanii agencja Jellop. Wraz z wystartowaniem kampanii na Kickstarter, Spółka 
zaprezentuje wersję demo Gry podczas targów PGA2021 w Poznaniu w dniach 22-24.10.2021 roku. 
 
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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