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Informacja nt. wyników Emitenta w styczniu 2020 r.
Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu
W odpowiedzi na pytanie akcjonariusza, działając na podstawie przepisu art. 428 §6 kodeksu spółek
handlowych, Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie, prezentuje poniżej wybrane dane dot.
wyników Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., to jest za pierwszy
pełny miesiąc sprzedaży gry Down to Hell na platformie Nintendo Switch:
- przychody ze sprzedaży produktów: 40.072,71 zł
- zmiana stanu produktów: 1.305,32 zł
- koszty działalności operacyjnej: 25.157,87 zł
- zysk ze sprzedaży: 16.220,16 zł
- zysk netto: 16.220,16 zł
przy czym przychody ze sprzedaży produktów pochodziły ze sprzedaży gier na platformach dystrybucji
cyfrowej, w tym przede wszystkim ze sprzedaży gry Down to Hell na platformie Steam oraz na
platformie Nintendo Switch, która rozpoczęła się 23 grudnia 2019 roku.

Zarząd wskazuje ponadto, że Emitent nie posiada istotnych zobowiązań finansowych, w tym nie
posiada jakichkolwiek przeterminowanych zobowiązań, wskazany powyżej poziom kosztów jest
poziomem, który powinien być utrzymany w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w począwszy od lutego 2020 roku, na przychody Emitenta
składać się będą nie tylko przychody ze sprzedaży gier na platformach dystrybucji cyfrowej, ale
również przychody z produkcji gier na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Produkcja ta realizowana
jest począwszy od grudnia 2019 roku i pierwsze przychody zostaną uwzględnione w wynikach lutego
2020 roku. W efekcie, po wprowadzaniu do sprzedaży kolejnych gier Emitenta, w efekcie realizacji
prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz przy utrzymaniu poziomu kosztów, Emitent zakłada w
kolejnych miesiącach 2020 roku stabilny wzrost zysku netto w porównaniu do zysku netto
odnotowanego w styczniu 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcjonariusz uzasadnił prośbę o udzielenie powyższych informacji (1)
chęcią dokonania oceny sytuacji Emitenta w pierwszym pełnym miesiącu po premierze ostatniej gry
Emitenta (2) oraz faktem dozwolonej rezygnacji Emitenta z publikacji raportu kwartalnego, za IV
kwartał 2019 roku, co uzasadnia chęć uzyskania wcześniejszej wiedzy o aktualnej sytuacji finansowej
Emitenta.
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