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Przejęcie zespołu deweloperskiego Phosphor Games, LLC

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2021 oraz 12/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki
PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021
r. spółka pośrednio zależna Spółki, tj. People Can Fly Chicago, LLC („PCF Chicago”), przejęła zespół
deweloperski spółki Phosphor Games, LLC z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki („PH
Games”).
W konsekwencji umów zawartych z każdym z deweloperów PH Games obejmujących, w szczególności,
umowy zakończenia współpracy (Separation Agreements and General Release) z PH Games z dniem
30 kwietnia 2021 r., umowy o zachowaniu poufności, zakazie rekrutowania pracowników i zakazie
konkurencji (Confidentiality, Non-Solicitation, and Non-Compete Agreement), oraz złożenie przez PCF
Chicago i przyjęcie przez deweloperów ofert zatrudnienia w PCF Chicago dostosowanych do
standardów obowiązujących w grupie kapitałowej Spółki wraz z nowym systemem premiowym, PCF
Chicago pozyskała zespół liczący osiemnaście osób, w tym trzech założycieli studia PH Games. Nowe
studio PCF Chicago rozpocznie działalność z dniem 1 maja 2021 r.
Dodatkowo, ze skutkiem od dnia 1 maja 2021 r., założyciele PH Games zobowiązali się, działając
solidarnie, zwolnić w szczególności PCF Chicago oraz podmioty powiązane z PCF Chicago z
ewentualnej odpowiedzialności z tytułu potencjalnych roszczeń osób trzecich dotyczących prowadzonej
przez PH Games działalności, w tym z zobowiązań związanych z zatrudnieniem i zobowiązań
podatkowych PH Games.
Ponadto, PCF Chicago zawarła z PH Games umowę przejęcia z dniem 1 maja 2021 r. umowy najmu
biura PH Games w Chicago z przeznaczeniem na siedzibę PCF Chicago.
Przejęcie zespołu deweloperskiego zostało sfinansowane ze środków z pożyczki udzielonej w dniu 31
marca 2021 r. przez Spółkę swojej jednoosobowej spółce zależnej People Can Fly U.S., LLC z siedzibą
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr
11/2021.

