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Tytuł: Wyznaczenie daty wydania gry Saboteur! na konsolę PS4 i PS5 w Europie 

Treść raportu: 

 

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

22 lipca 2020 r. zakończył proces certyfikacji i wyznaczył dzień wydania gry Saboteur! na konsolę PS4 

i PS5 (dalej jako: Gra) w sklepie PlayStation Store.  

  

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

Spółka jest również właścicielem praw majątkowych do Gry. Licencja na Grę została pozyskana od 

autora gry Clive’a Townsenda (dalej: Twórca). Saboteur! przygotowywana jest z myślą o rynku 

europejskim i jest już kompatybilna z nadchodzącą konsolą nowej generacji PS5. 

 

Premiera Gry planowana jest na 31 lipca 2020 roku przy czym Spółka zastrzega, że termin ten może 

ulec zmianie, ze względu na proces decyzyjny wprowadzania produktów w sklepie PlayStation Store. 

Dokładny termin premiery zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu 

bieżącego. Cena Gry będzie wynosić 4.49 EUR za sztukę. O ewentualnej zmianie daty premiery lub 

ceny Gry Emitent poinformuje za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI. 

 

Gra jest pierwszą częścią legendarnej serii gier Saboteur, stworzonej w latach 80-tych przez 

brytyjskiego twórcę Clive’a Townsenda (dalej: Twórca) na komputery 8-bitowe. Emitent w 2018 r. 

podpisał umowę wydawniczą z Twórcą na wydanie Saboteur!, Saboteur II: Avenging Angel oraz 

Saboteur SiO na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, Xbox One oraz PS4, a także nadchodzącą 

konsolę PS5.  

 

Saboteur! i Saboteur II: Avenging Angel sprzedały się na konsolach nowej generacji w nakładzie 

ponad 100.000 sztuk. Saboteur! będzie pierwszą grą z portfolio SimFabric S.A. wydaną w formacie 

kompatybilnym z konsolą PS5.  

  

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. 
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