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Treść raportu: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki 

nr 8/2019 z dnia 6 marca 2019 r. – informuje, iż w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji 

strategicznych Spółki podjął decyzję o zamknięciu wybranych projektów gier oraz projektów 

rozwojowych, w tym: Demiurg, Insection, Spellblade, Mighty Machines, Bladebastards i AMClub 

(„Zamknięte Projekty”) oraz konsekwentnym dokonaniu odpisu wartości Zamkniętych Projektów w 

aktywach Spółki w wysokości 8,5 mln zł. Wartość dokonanego odpisu odpowiada 100 proc. wartości 

bilansowej Zamkniętych Projektów.   

Przywołana wyżej decyzja dotycząca zaprzestania prac nad Zamkniętymi Projektami została 

poprzedzona ponowną analizą ich potencjału rynkowego, oceną obecnego zaawansowania ich 

realizacji oraz aktualizacją budżetu ich realizacji.  

W ocenie Zarządu Spółki – mając na uwadze wyniki przeprowadzonych analiz i badań, a także obecne 

zasoby Grupy Kapitałowej Artifex Mundi („Grupa”) oraz potencjał biznesowy innych projektów 

realizowanych przez Grupę – podjęta decyzja pozwoli skoncentrować środki (organizacyjne, ludzkie, 

finansowe) Grupy na najbardziej perspektywicznych tytułach, czego efektem powinno okazać się 

zwiększenie szans na osiągnięcie przez te projekty oczekiwanych wyników operacyjnych i finansowych. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości, podjął 

decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość projektów My Brother Rabbit oraz Irony Curtain 

na łączną kwotę 4.6 mln zł. Zarząd informuje, że realizacja projektów będzie kontynuowana. Wartość 

bilansowa gier My Brother Rabbit oraz Irony Curtain została zaktualizowana do wysokości, jaką Zarząd 

Spółki oczekuje odzyskać ze spodziewanych przychodów ze sprzedaży.  

Dodatkowo Zarząd informuje o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego 

wartość projektu Bladebound o kwotę 3.9 mln zł. Przedmiotem odpisu są starsze komponenty gry, 

które w wyniku aktualizacji („Update 0”) zmieniającej od podstaw warstwę techniczną gry , nie będą 

dalej wykorzystywane przez obecną wersję aplikacji.   

Bladebound jest dla Spółki projektem strategicznym o istotnym potencjalne rynkowym. W ocenie 

Zarządu Spółki Update 0, a także umożliwiony po jego przeprowadzeniu dalszy rozwój Gry, może mieć 

pozytywny efekt na popularność Bladebound oraz jakość rozgrywki, a w rezultacie istotny wpływ na 

wyniki finansowe Spółki. 

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że powyżej przywołane decyzje oraz działania nie zamykają 

procesu przeglądu opcji strategicznych Spółki, zaś o jego dalszym przebiegu i konsekwencjach Spółka 

informować będzie za pośrednictwem właściwych raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  


