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Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r.
otrzymał od Take-Two Interactive Software, Inc., spółki prawa Delaware z siedzibą w
Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki („Wydawca”) pismo w sprawie zamiaru
rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z dnia 21 lipca 2020 r., dotyczącej
finansowania i wydania tytułu Project Dagger („Umowa”), w drodze zawarcia przez
strony Umowy porozumienia o jej rozwiązaniu (Understanding of Termination,
„Porozumienie o Rozwiązaniu”).
Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Zarząd szczegółowo analizuje
otrzymany projekt Porozumienia o Rozwiązaniu, który został załączony do pisma
Wydawcy. Zgodnie ze wstępną oceną Zarządu, poza standardowymi postanowieniami
odnoszącymi się do rozwiązania Umowy, projekt Porozumienia o Rozwiązaniu zawiera
korzystną dla Spółki propozycję modyfikacji ustalonych w Umowie zasad rozliczeń stron
w następstwie rozwiązania Umowy, w szczególności różnicując zasady rozliczenia i
kwoty zwrotu wynagrodzenia na produkcję gry otrzymanego od Wydawcy na podstawie
Umowy w zależności od trybu wydania gry, tj. wydania gry w modelu self-publishing albo
w modelu z nowym wydawcą. Projekt Porozumienia o Rozwiązaniu przedstawiony przez
Wydawcę nie zawiera postanowień wskazujących na zamiar skorzystania przez Wydawcę
z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na
podstawie Umowy.
Zgodnie z warunkami Umowy, w pierwszym półroczu 2022 roku Grupa zrealizowała
wszystkie prace zlecone przez Wydawcę w umowie wykonawczej (schedule) do Umowy i
otrzymała całość umownego wynagrodzenia z tego tytułu. Mimo prowadzonych przez
Zarząd Spółki rozmów z Wydawcą w sprawie ustalenia warunków dalszej współpracy z
Wydawcą, do dnia otrzymania projektu Porozumienia o Rozwiązaniu Spółka oraz People
Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki nie zawarły z
Wydawcą kolejnej umowy wykonawczej określającej warunki realizacji dalszych prac
dotyczących tytułu Project Dagger. W świetle powyższych okoliczności w ocenie

Zarządu Umowa zostanie rozwiązana na warunkach zasadniczo zgodnych z warunkami
wskazanymi w projekcie Porozumienia o Rozwiązaniu.
W świetle powyższych okoliczności, w szczególności wobec braku zawarcia nowej umowy
wykonawczej z Wydawcą, braku informacji na temat zamiaru skorzystania przez
Wydawcę z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych
na podstawie Umowy, przy jednoczesnej kontynuacji prac nad grą Project Dagger przez
Grupę oraz wobec braku możliwości uzyskania dalszych przychodów z produkcji tej gry
na podstawie Umowy, nakłady ponoszone przez Grupę na produkcję gry Project Dagger,
po spełnieniu kryteriów wynikających z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
38 Wartości niematerialne, będą ujmowane na potrzeby sprawozdawczości finansowej
Grupy jako nakłady na prace rozwojowe. Powyższe ujęcie istotnie wpłynie na wyniki
finansowe osiągane przez Grupę w pierwszym półroczu 2022 roku oraz
sprawozdawczość finansową Grupy i w ocenie Zarządu będzie wpływać na wyniki
finansowe osiągane przez Grupę oraz sprawozdawczość finansową Grupy także w
kolejnych okresach sprawozdawczych, w których prace nad Project Dagger będą
kontynuowane w modelu self-publishing.
Na datę raportu bieżącego Grupa kontynuuje produkcję gry Project Dagger w modelu
self-publishing z wykorzystaniem środków własnych, nie wykluczając jednocześnie
możliwości kontynuacji tej produkcji z wykorzystaniem finansowania dłużnego, jak
również dalszego rozwijania tytułu Project Dagger w oparciu o współpracę z nowym
wydawcą.
Jednocześnie Zarząd podtrzymuje założenia zaktualizowanej strategii Grupy dotyczące
corocznych premier gier, produkowanych przez Grupę w modelu pracy z wydawcą lub w
modelu self-publishing, począwszy od roku 2024.
Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze informacje o zakończeniu
współpracy z Wydawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

