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Treść raportu:
Zarząd Spółki Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w
dniu 12 listopada 2019 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów ze spółką
Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Wydawca) dotyczących wydania gier.
Przedmiotem zawartych umów jest świadczenie przez Wydawcę kompleksowych usług obejmujących
wydanie pełnych wersji gry Powertris oraz gry pod roboczym tytułem Sokoban3D (dalej jako: Gry) na
platformę Steam oraz dokonania portu Gier na konsolę Nintendo Switch. Emitent jest producentem i
posiadającym pełne autorskie prawa majątkowe do Gier w wersji na PC i udzielił Wydawcy
nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, pełnej licencji na korzystanie z Gier.
Za dystrybucję na Steam i Nintendo Switch oraz dokonanie portu Gier na Nintendo Switch
odpowiedzialny będzie Wydawca.
W wyniku podpisania powyższych umów, Emitentowi z tytułu udzielonych licencji, przysługiwać
będzie wynagrodzenie w wysokości kwoty brutto stanowiącej równowartość 70% zysków osiąganych z
tytułu dystrybucji Gier (tj. po odliczeniu m. in. wszelkich kosztów wytworzenia i wykonania portu gry
oraz innych kosztów związanych z promocją i dystrybucją gry) za pośrednictwem platformy
sprzedażowej Steam oraz równowartość 60% zysków osiąganych z tytułu dystrybucji Gier za
pośrednictwem e-sklepu Nintendo. Pozostała część zysku stanowić będzie wynagrodzenie Wydawcy
za usługi świadczone zgodnie z ww. umową. Płatność wynagrodzenia następować będzie nie rzadziej
niż raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od kwartału, w którym rozpocznie się dystrybucja Gier.
Premiery obu gier na platformie Steam i na platformie Nintendo Switch planowane są na grudzień
2019.
Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu zawartych umów, ze względu na specyfikę branży
produkcji gier, na moment ich 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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