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Tytuł: Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Train Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch 

Treść raportu: 

 

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

20 lipca 2020 r. rozpoczęto proces certyfikacji gry Train Mechanic Simulator na konsolę Nintendo 

Switch (dalej jako: Gra) w sklepie Nintendo eShop.  

  

W procesie powstawania Gry Emitent odpowiedzialny jest za portowanie i wydanie Gry na konsolę. 

Spółka jest również właścicielem praw majątkowych do Gry. Gra Train Mechanic Simulator 

przygotowywana jest w pierwszej fazie z myślą o rynku amerykańskim oraz europejskim. 

 

Premiera Gry planowana jest na wrzesień 2020 roku przy czym Spółka zastrzega, że termin ten może 

ulec zmianie. Dokładny termin premiery zostanie podany do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem raportu bieżącego.  

 

Train Mechanic Simulator jest symulatorem naprawy pociągów, wagonów i taborów kolejowych, 

bazujący na popularnej mechanice gry znanej z takiego przeboju jak Car Mechanic Simulator. 

Licencja na Grę została pozyskana na podstawie umowy wydawniczej od firmy PlayWay S.A. 

notowanej na rynku głównym GPW. 

 

Gra to czwarty z planowanych pięciu w tym roku symulator przeznaczony do portowania na konsole 

nowej generacji: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Emitent planuje rozbudować portfolio 

symulatorów na konsole do 10 tytułów w roku 2020. Gra będzie szóstym symulatorem z portfolio 

konsolowego Emitenta.  

 

Dwa pierwsze: Farm Expert 2019 oraz Construction Machines Simulator cieszą się bardzo dużą 

popularnością na konsole Nintendo Switch i po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się wersji 

pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej 

i Ameryce Północnej. 

  

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. 
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