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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Treść: 

 

Zarząd Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie [dalej: Spółka, Emitent], informuje, iż w dniu 

16 marca 2022 r., pomiędzy Emitentem a True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: 

Zamawiający], została zawarta umowa na produkcję gry typu symulator o roboczym tytule "District" 

[dalej: Gra]. 

 

Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do stworzenia Gry w wersji na PC, natomiast 

Zamawiający zobowiązany jest do komercjalizacji Gry. Strony umowy postanowiły, że po wydaniu Gry 

będzie ona rozwijana przez Strony. 

 

Właścicielem autorskich praw majątkowych do Gry jest Zamawiający, który będzie pokrywał koszty 

produkcji Gry w transzach, po odbiorze kolejnych milestone'ów. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu 

realizacji umowy [budżet developerski projektu] wynosi ok. 750 tys. zł. Emitent, otrzyma dodatkowo 

wynagrodzenie prowizyjne, określone jako udział w zysku z komercjalizacji Gry [profit share]. 

Planowany termin ukończenia Gry to 2024 rok. 

 

Pozostałe zapisy umowy [w tym dotyczące kar umownych] nie odbiegają od stosowanych powszechnie 

standardów rynkowych. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 3 miesięcy od: 

1. opóźnienia w realizacji harmonogramu wynikającego z winy Spółki przekraczającego 45 dni 

kalendarzowych; 

2. bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Spółkę do dokonania poprawek lub 

uzupełnień w Grze, jeżeli do momentu upłynięcia terminu nie było kontaktu z Wykonawcą i nie zostały 

podjęte osobne ustalenia w tej kwestii; 

3. nieuzyskania wystarczającego poziomu wishlisty po publikacji teasera na minimalnym poziomie 

6.000 w ciągu 30 dni od publikacji trailera oraz nieotrzymaniu pozytywnego feedbacku od graczy. 

 

Tematyka Gry wpisuje się w strategię Zamawiającego, tj. pokazywać będzie prawdziwe życie, niełatwą 

rzeczywistość ulicy, niebezpieczne sytuacje, moralne dylematy i trudne wybory. 

 

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny 

wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ 

na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 
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