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Przyspieszenie daty premiery gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch oraz aktualny plan
wydawniczy Emitenta RED DEV STUDIO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dani 22 listopada 2019 r. dotyczącego ustalenia
daty premiery gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch _dalej jako: Gra_, Zarząd Spółki Red Dev
Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje o przyspieszeniu daty
premiery Gry. Nowa data premiery wyznaczona została na dzień 23 grudnia 2019 r., tj. jeden dzień
wcześniej niż było pierwotnie planowane.
Ponadto Zarząd Emitenta informuję, że Wydawca Gry w porozumieniu z Nintendo ustalił, że cena
sprzedaży Gry w sklepie Nintendo wyniesie 9,99 USD za sztukę.
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd
Emitenta prezentuje ponadto w załączeniu zaktualizowany plan wydawniczy Emitenta. Zarząd
Emitenta wyjaśnia, że przesunięcie dat premier, w stosunku do wcześniej zapowiedzianych dat,
wynika z odległych możliwych do wyboru dat premier w Nintendo eShop. Dokładne daty premier
zostaną podane każdorazowo do wiadomości publicznej po ich potwierdzeniu przez Nintendo eShop
w formie stosownych raportów bieżących ESPI.
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 24 września 2019 roku, Zarząd Emitent
zwraca ponadto 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 fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.
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