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Treść raportu: 

 

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 

lutego 2022 r. po przeanalizowaniu aktualnych kompetencji i szans związanych z dynamicznie 

rozwijającym się rynkiem gier, a w szczególności gier opartych o model Play to Earn („Graj aby 

Zarabiać”) oraz dynamicznie rozwijającą się technologię blockchain i NFT, podjął decyzję o rozszerzeniu 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2027 o 6 filar, polegający na produkcji gier w modelu 

Play to Earn, przy wykorzystaniu technologii blockchain, kryptowalut oraz NFT. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju, która od trzech lat pozytywnie wpływa na dynamiczny wzrost 

przychodów i zysków osiąganych rok do roku przez Spółkę opiera się na 5 podstawowych filarach: 

I. Tworzenie gier własnych 

II. Portowanie gier z portfolio spółek z grupy kapitałowej SimFabric 

III. Działalność badawczo-rozwojową i usługi e-learningowe 

IV. Tworzenie i portowanie gier na urządzenia mobilne 

V. Tworzenie i portowanie gier na urządzenia wirtualnej rzeczywistości 

 

 

Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć Strategię Zrównoważonego Rozwoju o 6 filar jakim jest: 

VI. Tworzenie gier w modelu Play to Earn w oparciu o technologię blockchain, kryptowaluty oraz 

NFT 

 

 

Podstawowe założenia dla 6 filaru Strategii Zrównoważonego Rozwoju Emitenta na lata 2022-2027 to: 

1. Wprowadzenie do portfolio SimFabric gier w modelu Play to Earn 

2. Wprowadzenie NFT do gier z grupy kapitałowej SimFabric (SimFabric, MobileFabric, VRFabric, 

GR Games i Blind Warrior) 

3. Wprowadzenie cyfrowego portfela z cyfrową walutą SIMcoin w oparciu o technologię 

blockchain 

4. Możliwość korzystania z SIMcoin w grach i usługach, a także w rabatach w ramach projektów 

grupy kapitałowej SimFabric 

5. Budowa własnego rozwiązania blockchain/NFT/SIMcoin w oparciu o Agendę Badawczo-

Rozwojową planowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

 

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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