
 

Raport bieżący ESPI nr 29/2021 

Tytuł: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym 

przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. Korekta jest 

wynikiem omyłki pisarskiej przy dacie powzięcia informacji o podpisaniu porozumienia z PlayWay 

S.A.. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostała treść raportu nie uległa zmianie. W związku 

z powyższym poniżej przedstawiono pełną treść raportu bieżącego ESPI nr 28/2021 z dnia 18 

czerwca 2021 r. przed i po korekcie. 

 

Treść przed korektą: 

Zarząd Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent) informuje, iż w dniu 17 

lipca 2021 r. powziął informację o podpisaniu porozumienia przez spółkę zależną od Emitenta 

MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MobileFabric) ze spółką PlayWay S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej jako: PlayWay) dotyczącej nowej serii gier Thief Stories (dalej jako: Gra).  

 

Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych 

o świat Thief Simulator oraz możliwości swobodnego rozwoju marki Thief Simulator Mobile na 

urządzeniach mobilnych, Spółka MobileFabric S.A. w porozumieniu z PlayWay S.A., podjęła decyzję 

o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric S.A. 

Prawa majątkowe i autorskie do marki Thief Stories w całości należeć będą do MobileFabric S.A., 

która ze sprzedaży gier z serii Thief Stories będzie uzyskiwać 100% wpływów. PlayWay S.A. nie będzie 

rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani innych praw do gier z serii Thief Stories.  

 

Na podstawie niniejszego porozumienia MobileFabric odpowiedzialna będzie za tworzenie i wydanie 

Gry na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Właścicielem autorskich praw majątkowych 

do Gry Thief Stories jest spółka MobileFabric, której według porozumienia będzie przysługiwało 

100% wpływów i zysków ze sprzedaży Gry.  

 

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

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

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

na tym etapie przewidzieć.  

 

Równocześnie 17 czerwca 2021 roku MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric S.A. 

na wydanie gry Thief Stories na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series 

S|X.  

 

Również 17 czerwca 2021 roku MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z VRFabric S.A. na 

wydanie gry Thief Stories VR na gogle wirtualnej rzeczywistości.  

 

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 w przyszłości oraz 



potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu. 

 

Treść po korekcie: 

Zarząd Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent) informuje, iż w dniu 17 

czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu porozumienia przez spółkę zależną od Emitenta 

MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MobileFabric) ze spółką PlayWay S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej jako: PlayWay) dotyczącej nowej serii gier Thief Stories (dalej jako: Gra).  

 

Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych 

o świat Thief Simulator oraz możliwości swobodnego rozwoju marki Thief Simulator Mobile na 

urządzeniach mobilnych, Spółka MobileFabric S.A. w porozumieniu z PlayWay S.A., podjęła decyzję 

o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric S.A. 

Prawa majątkowe i autorskie do marki Thief Stories w całości należeć będą do MobileFabric S.A., 

która ze sprzedaży gier z serii Thief Stories będzie uzyskiwać 100% wpływów. PlayWay S.A. nie będzie 

rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani innych praw do gier z serii Thief Stories.  

 

Na podstawie niniejszego porozumienia MobileFabric odpowiedzialna będzie za tworzenie i wydanie 

Gry na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Właścicielem autorskich praw majątkowych 

do Gry Thief Stories jest spółka MobileFabric, której według porozumienia będzie przysługiwało 

100% wpływów i zysków ze sprzedaży Gry.  

 

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

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

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

na tym etapie przewidzieć.  

 

Równocześnie 17 czerwca 2021 roku MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric S.A. 

na wydanie gry Thief Stories na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series 

S|X.  

 

Również 17 czerwca 2021 roku MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z VRFabric S.A. na 

wydanie gry Thief Stories VR na gogle wirtualnej rzeczywistości.  

 

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 w przyszłości oraz 

potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Osoby reprezentujące Emitenta  

• Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

 


