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Treść:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do
raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r. informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrował spółkę GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GR Games, Spółka zależna).
Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości
nominalnej 0,10 zł każda. Emitent posiada 190.000 akcji, stanowiących 19% udziału w kapitale
zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu GR Games. Prezesem Zarządu Spółki
zależnej jest Pani Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu Emitenta.
GR Games została powołana do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w
oparciu o markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games,
Maximillion Cooper, właściciel marki Gumball 3000 oraz znaczący akcjonariusz Spółki GR Games.
Do tworzenia serii gier Gumball 3000 zostanie powołany zespół międzynarodowych specjalistów z
dziedziny gier wyścigowych i rajdowych, który pracował przy podobnych światowych produkcjach i
który zapewni serii gier Gumball 3000 jakość AA+. Poprzednia wersja gry powstała we współpracy z
brytyjską firmą SCI Games i została wydana 20 lat temu na konsolę PlayStation 2.
Wydanie pierwszej gry wyścigowej z serii Gumball 3000 planowane jest na rok 2022, przy okazji
kolejnej edycji popularnych na świecie rajdów Gumball 3000, który w 2022 roku będzie odbywał się na
trasie z Kanady przez Stany Zjednoczone na Kubę.
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 w przyszłości oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie
obrotu.
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