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Treść:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca
2020 r. zakończył proces certyfikacji i wyznaczył dzień wydania gry Mad Age & This Guy na konsolę PS4 i PS5
(dalej jako: Gra) w sklepie PlayStation Store.
W procesie powstawania Gry Emitent odpowiedzialny jest za portowanie i wydanie Gry na konsolę. Spółka jest
również właścicielem praw majątkowych do Gry. Licencja na Grę została pozyskana od studia Atomic Wolf,
będącego twórcą gry na komputery PC (dalej: Twórca). Mad Age & This Guy przygotowywana jest z myślą o rynku
europejskim, australijskim, afrykańskim oraz bliskim wschodzie i jest już kompatybilna z nadchodzącą konsolą
nowej generacji PS5.
Premiera Gry planowana jest na 31 lipca 2020 roku. Cena Gry będzie wynosić 4.49 EUR za sztukę. Gra będzie
dostępna w sklepie PlayStation Store w wersji cyfrowej dla graczy z Europy, Australii, Nowej Zelandii, Afryki i
Bliskiego Wschodu.
Mad Age & This Guy jest grą zręcznościową z elementami strategii i akcji, nawiązująca do takich przebojów jak
Bomberman, Sokoban czy Boulder Dash. Emitent planuje na podstawie umowy wydawniczej wydać Grę na
konsole nowej generacji: Nintendo Switch, Xbox One oraz PS4, a także nadchodzącą konsolę PS5.
Mad Age & This Guy sprzedał się do tej pory na konsolach nowej generacji w nakładzie ponad 200.000 sztuk.
Mad Age & This Guy będzie trzecią grą z portfolio SimFabric S.A. wydaną w formacie kompatybilnym z konsolą
PS5.
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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