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Data sporządzenia: 2019-12-12 
 
Temat: Zawarcie umowy na wydanie i portowanie gier Farm Mechanic Simulator i Truck Machnic 
Simulator na konsolę Nintendo Switch     
 
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 
12 grudnia 2019 roku powziął informację o podpisaniu czterostronnej umowy pomiędzy Emitentem, 
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, Tomasz Chudy In Images oraz Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w 
Katowicach (dalej jako: Umowa). 
 
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie praw autorskich do gier Farm Mechanic Simulator oraz Truck 
Machnic Simulator (dalej jako: Gry) najpierw z Tomasz Chudy In Images na spółkę PlayWay S.A., a 
następnie ze spółki PlayWay S.A. na Iron Wolf Studio S.A., a także wyrażenie zgody przez Iron Wolf 
Studio S.A. na wykonywanie przez Emitenta zależnego prawa autorskiego do Gier w zakresie 
dotyczącym m. in. tworzenia, rozporządzania oraz korzystania z opracowań każdej z Gier. Ponadto, na 
mocy podpisanej Umowy, Spółka zobowiązana jest do wykonania portu oraz wydania Gier na konsolę 
Nintendo Switch. 
 
Z tytułu zawarcia Umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości 90% zysków osiąganych z 
dystrybucji Gier, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepu Nintendo e-Shop. Pozostała część zysków 
przysługuje Iron Wolf Studio S.A. 
 
Premiery obu Gier na konsole Nintendo Switch planowane są na I kwartał 2020 roku. 
 
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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