
 
Raport bieżący ESPI [1.2023] 
Tytuł: Informacja o wynikach sprzedaży gry "Interkosmos 2000" 
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] niniejszym informuje, że 
zakończone zostały prace nad wersją PC VR gry “Interkosmos 2000” [„Gra”].  
 
Wersja PC zawiera wszystkie dodatki i aktualizacje dostępne w wersji na Oculus Quest 2 
wraz z nowymi ulepszeniami wizualnymi przygotowanymi specjalnie pod wersję stacjonarną 
(PC VR).  
 
Aktualnie realizowane są finalne testy na kluczowych goglach VR dostępnych na platformie 
PC. Wstępna data premiery została ustalona na luty 2023 r. - dokładna data premiery 
zostanie podana osobnym komunikatem. 
 
Gra “Interkosmos 2000” została wydana 1 września 2022 roku na platformie Oculus Quest 
Store i utrzymuje silny trend sprzedażowy oraz wysokie oceny graczy od momentu premiery. 
W ostatnim miesiącu (grudzień 2022) Emitent zanotował znaczny - ponad 60% - miesięczny 
wzrost przychodów ze sprzedaży produktu. Spośród ponad 4 tysięcy użytkowników 
grających w grudniu w “Interkosmos 2000”, średni czas gry wynosił niecałą godzinę, a 
średnia ocen (recenzji) z tego okresu wzrosła do 4,75 na 5 gwiazdek. 
 
Około 60% sprzedaży zrealizowana została w Stanach Zjednoczonych, zaś pozostałe top z 
5 krajów to: Wielka Brytania, Kanada, Francja i Australia. 
 
Emitent planuje kolejne premiery Gry na nowych platformach w nadchodzącym kwartale, o 
których informować będzie w osobnych komunikatach. 
 
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej bezpośrednie 
przełożenie na wyniki finansowe Spółki i perspektywy jej rozwoju. 
 
Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
Osoby reprezentujące Emitenta  

● Jacek Dębowski – Prezes Zarządu 
● Jacek Chojecki – Wiceprezes Zarządu 
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