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Temat: Zawarcie umowy na komercjalizację projektu Electro Logistic Manager
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 czerwca
2020 r. powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a IHQ Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: IHQ).
Przedmiotem umowy jest komercjalizacja projektu Electro Logistic Manager (dalej jako: ELM) – menedżera floty
logistycznej, opartej na pojazdach elektrycznych, stworzonego przez IHQ. Strony umowy zobowiązały się do
współpracy przy stworzeniu, a następnie wydaniu gry Electro Logistic Manager na komputery PC, konsole i
urządzenie mobilne (dalej jako: Gra). Ponadto, na podstawie umowy, na Emitenta zostały przeniesione autorskie
prawa majątkowe do ELM.
ELM realizowany jest w ramach programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp, którego celem jest
zapewnienie wsparcia start-upów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego
zlecenia. W programie Pilot Maker Elektro ScaleUp Emitent odpowiada za wybór do dalszej komercjalizacji i
wdrożenia najciekawszego projektu startupu, zamierzającego prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe
oraz jest jego współfinansującym.
Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na ELM w wysokości 50.000,00 zł netto, natomiast jego łączny
budżet wynosi 175.000,00 zł. Z tytułu realizacji umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie stanowiące
równowartość 90% zysków osiąganych z dystrybucji Gry, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i
dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Płatność wynagrodzenia
następować będzie nie rzadziej niż raz na kwartał, począwszy od kwartału, w którym rozpoczęto dystrybucję.
Wydanie Gry planowane jest na rok 2021.
Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu zawartej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na
moment jej zawarcia jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od
ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.
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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