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Treść raportu:
Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie "Emitent", "Spółka", w odpowiedzi na liczne pytania
interesariuszy, prezentuje w załączeniu do niniejszego raportu tabelę zawierającą harmonogram
planowanych premier gier Spółki.
Emitent zwraca uwagę, że do końca 2019 roku planowane jest wydanie czterech gier, co powinno
istotnie wpłynąć na wyniki Spółki jeszcze w 2019 roku. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż
przedstawiony harmonogram obejmuje jedynie projekty Emitenta, co do których, ze względu na
poziom zaawansowania prac, można z dużym prawdopodobieństwem określić termin premiery.
Zaprezentowany termin premiery może jednak ulec zmianie, ponieważ na wyznaczenie ostatecznej
daty wydania gry wpływa m.in.: otoczenie rynkowe, procesy certyfikacji, wyprzedaże na platformach
sprzedażowych oraz premiery gier konkurencyjnych. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane
po analizie bieżącej sytuacji rynkowej.
Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał, najpóźniej do 15 dnia
rozpoczynającego się kwartału, przy czym Emitent może aktualizować harmonogram częściej ze
względu na szybsze decyzje dotyczące wydania poszczególnej gry. Ponadto, nie będzie zawierać
wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z
uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym
momencie.
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 24 września 2019 roku, Emitent w
szczególności zwraca uwagę, że zaprezentowane plany wydawnicze Emitenta nie obejmują wszystkich
tytułów, które będą realizowane w oparciu o postanowienia listu intencyjnego z Ultimate Games S.A.,
o którym mowa w przedmiotowym raporcie. Realizacja postanowień listu intencyjnego oznaczać więc
będzie powiększenie listy tytułów tworzonych przez Emitenta. Emitent będzie na bieżąco aktualizował
informacje na temat swoich planów wydawniczych w formie stosownych raportów bieżących ESPI.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ
na wyniki finansowe Spółki oraz znaczący wpływ na ocenę przez inwestorów sytuacji finansowej,
gospodarczej oraz majątkowej Emitenta.
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