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Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 - Zawarcie umowy wydawniczej z Koch Media 
GmbH 
 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Treść: 
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje 
korektę raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Emitent postanowił uzupełnić 
ww. raport o informacje dotyczące wynagrodzenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że 
pozostała treść raportu nie uległa zmianie. W związku z powyższym poniżej przedstawiono pełną treść 
raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. przed i po korekcie. 
 
Treść raportu przed korektą: 
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 
27 kwietnia 2020 roku powziął informację o podpisaniu dwustronnej umowy wydawniczej (dalej jako: 
Umowa) pomiędzy Emitentem, a koncernem Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen w Austrii (dalej 
jako: KOCH). 
 
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie 50% praw autorskich do dwóch gier (dalej jako: Gry) na firmę 
KOCH, oraz wydania Gier przez firmę KOCH na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox 
One. Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję Gier przez KOCH na całym 
świecie. Emitent zachowa także pozostałe 50% praw autorskich i majątkowych do Gier. 
 
Z tytułu zawarcia Umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie zaliczkowe płatne zgodnie z 
harmonogramem, w wysokości 1,782.100 EUR netto (około: 8.000.000 PLN) za Gry.  
 
Emitent będzie realizował produkcję Gier we współpracy z koncernem KOCH. Umowa obejmuje 
również plany kontynuacji współpracy, mającej na celu wydanie gier na konsole nowej generacji: PS5 
oraz Xbox Series X, a także kontynuację współpracy w ramach serii, dodatków i DLC w oparciu o Gry. 
Premiery Gier na komputery PC oraz konsole planowane są na 2021 rok. 
 
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. 
 
Treść raportu po korekcie: 
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 
27 kwietnia 2020 roku powziął informację o podpisaniu dwustronnej umowy wydawniczej (dalej jako: 



Umowa) pomiędzy Emitentem, a koncernem Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen w Austrii (dalej 
jako: KOCH). 
 
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie 50% praw autorskich do dwóch gier (dalej jako: Gry) na firmę 
KOCH, oraz wydania Gier przez firmę KOCH na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox 
One. Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję Gier przez KOCH na całym 
świecie. Emitent zachowa także pozostałe 50% praw autorskich i majątkowych do Gier. 
 
Z tytułu zawarcia Umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie zaliczkowe płatne zgodnie z 
harmonogramem, w wysokości 1.782.100 EUR netto (około: 8.000.000 PLN) za Gry oraz 50% zysków 
ze sprzedaży Gier. 
 
Emitent będzie realizował produkcję Gier we współpracy z koncernem KOCH. Umowa obejmuje 
również plany kontynuacji współpracy, mającej na celu wydanie gier na konsole nowej generacji: PS5 
oraz Xbox Series X, a także kontynuację współpracy w ramach serii, dodatków i DLC w oparciu o Gry. 
Premiery Gier na komputery PC oraz konsole planowane są na 2021 rok. 
 
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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