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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść:
Zarząd Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu
25 czerwca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy ze spółką Xi4G Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu dotyczącej gry House Secrets – The Beginning (dalej jako: Gra).
Na podstawie niniejszej umowy Spółka odpowiedzialna będzie za wydanie oraz portowanie Gry na
komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Właścicielem autorskich
praw majątkowych do Gry jest spółka Xi4G Sp. z o.o., która udzieliła Emitentowi wyłącznej licencji na
jej portownie.
Z tytułu realizacji zawartej umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zysków ze
sprzedaży Gry po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej,
tj.: Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store oraz Microsoft Store. Wynagrodzenie wypłacane będzie
na podstawie miesięcznych raportów sprzedaży Gry. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Premiera Gry na wspominane wyżej platformy planowana jest na pierwszą połowę roku 2021 r.
Gra House Secrets – The Begninning jest grą typu HOPA (Hidden Objects Adventure) i jest istotnym
przedsięwzięciem Emitenta, mającym na celu wejście również w ten rodzaj gier. Gra odniosła sukces
na urządzeniach mobilnych w modelu F2P (Free to Play). Emitent zamierza w pierwszej kolejności
wydać Grę w modelu premium, z ewentualną kontynuacją i rozszerzeniem umowy, również o model
F2P – na PC i konsole.
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.
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