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Treść: 

 

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

komputerowa pod tytułem Dinosaur Fossil Hunter _"Gra"_ miała jednoczesną premierę na 

platformach: STEAM, EPIC Store i Humble Store w dniu 04 maja 2022 roku o godzinie 19:00, a na 

platformie NVidia GeForce Now w dniu 05 maja 2022 roku. Cena egzemplarza Gry wynosi 19,99 USD, 

ze zniżką premierową -10% na platformie Steam aktywną do 18 maja 2022 roku. 

 

Gra powstawała w Spółce nieprzerwanie od grudnia 2018 roku i wydana została samodzielnie na 

kontach wydawniczych Spółki. Gra została stworzona przy udziale finansowym inwestora 

projektowego, który w zamian za wkład w jej produkcję uzyska 40% zysku z gry. Gra została wydana w 

14 wersjach językowych. Łączny koszt wytworzenia, testów i lokalizacji gry wyniósł ponad 1 mln zł. 

 

Na dzień 04 maja 2022 Wishlista Outstanding wynosiła 108 tys. Raporty sprzedażowe Spółki są 

przedstawiane w ilościach brutto. Zgodnie z polityką platformy STEAM kupujący mogą odstąpić od 

zakupu i mają na to czas do 14 dni lub w czasie 2 godzin od uruchomienia gry. 

 

Stan Gry na koncie wydawniczym Steam po 24h od premiery: 

- Wishlista Steam outstanding: 113 211 

- Oceny Steam: 73 - 75% positive _na 127 recenzji_ 

- Max Peak graczy: 758 

- Ilość sprzedanych egzemplarzy: 6000 szt. 

- Ilość zwrotów: 616 szt. 

- Średni czas gry: 4h 11m 

- Mediana czasu gry: 1h 18m 

 

Stan Gry na koncie wydawniczym Steam po 96h od premiery _po pierwszym weekendzie_: 

- Wishlista Steam outstanding: 120 417 

- Oceny Steam: 71% positive _na 230 recenzji_ 

- Max Peak graczy: 855 

- Ilość sprzedanych egzemplarzy: 13 190 szt. 

- Ilość zwrotów: 1980 szt. 

- Średni czas gry: 5h 10m 

- Mediana czasu gry: 1h 53m 

- Liczba zakupów z Wishlist: 6378 _5%_ 



 

Spółka planuje przeprowadzić portowanie Gry na konsole Xbox, a w dalszej kolejności PlayStation. 

 

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 oraz potencjalnie istotny wpływ 

na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 
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