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Tytuł: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta – GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 

marca 2021 r. Spółka wraz z osobami fizycznymi, Panem Maximillionem Cooperem oraz Panem Emilem 

Leszczyńskim zawiązała spółkę akcyjną pod firmą GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GR 

Games, Spółka zależna). 

 

Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 

(słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął i pokrył wkładem 

pieniężnym 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 19% udziału w kapitale 

zakładowym GR Games. Pozostałe akcje zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez 

Maximilliona Coopera oraz Pana Emila Leszczyńskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,  

który jednocześnie został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej GR Games. Na 

stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce zależnej została powołana Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

Emitenta.  

 

GR Games została powołana do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w 

oparciu o markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games, 

Maximillion Cooper. Maximillion Cooper oprócz objęcia znaczącego pakietu akcji GR Games będzie 

również zasiadał w Radzie Nadzorczej GR Games. 

 

Do tworzenia serii gier Gumball 3000 zostanie powołany zespół międzynarodowych specjalistów z 

dziedziny gier wyścigowych i rajdowych, który pracował przy podobnych światowych produkcjach i 

który zapewni serii gier Gumball 3000 jakość AA+. Poprzednia wersja gry powstała we współpracy z 

brytyjską firmą SCI Games i została wydana 20 lat temu na konsolę PlayStation 2. 

 

Intencją założycieli GR Games jest również wprowadzenie GR Games w ciągu najbliższych lat na rynek 

organizowany przez GPW. 

 

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 

 

 

 


