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Treść:  

          

Zarząd Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 

3 lipca 2020 r. zawarł z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako: Licencjobiorca_ 

umowę na wykonanie portów i wydanie gry Rover Mechanic Simulator na platformy Nintendo Switch, 

Xbox One i PlayStation 4 _dalej jako: Gra_. 

 

Na podstawie zawartej umowy, Emitent jako właściciel praw autorskich do Gry w wersji na PC, udzielił 

Licencjobiorcy wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, pięcioletniej licencji niezbędnej do wykonania 

portu oraz wydania przez Licencjobiorcę Gry na wspominane powyżej konsole. Zgodnie z zawartą 

umową Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługuje określony w umowie procent przychodów brutto ze 

sprzedaży Gry na ww. platformach. Prace nad portem Gry Rover Mechanic Simulator rozpoczną się 

po zakończeniu trybu Steam Early Access. Premiera pełnej wersji gry PC zaplanowana jest na bieżący 

kwartał 2020. Dokładny termin premiery zostanie przekazany do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem raportu bieżącego. 

 

Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej przedłużenia. Każdej ze stron 

przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 12 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży 

gier. 

 

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu zawartej umowy, ze względu na specyfikę branży 

produkcji gier, na moment jej zawarcia jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. 

Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno 

przewidzieć. 

 

Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na fakt, że ocenia potencjał sprzedażowy 

Gry jako mogący istotnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki w przyszłości.  
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