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Prezentujemy najnowszy newsletter Atomic Jelly S.A.,                
w  którym podsumowaliśmy dla Państwa najistotniejsze
wydarzenia z 2020 roku. Był to dla nas bardzo pracowity
okres, w trakcie którego koncentrowaliśmy się zarówno                   
na nowych produkcjach, jak i rozwoju studia. Jednym                            
z kluczowych dla nas obszarów były także przygotowania
do debiutu na rynku NewConnect. Uroczystość dołączenia
do grona spółek publicznych odbyła się 9 lutego br. 

Zapraszamy do lektury!

 

Od stycznia do grudnia 2020 r., przychody netto ze sprzedaży Atomic Jelly wyniosły 0,64 mln zł. 
 

Wyniki finansowe, które wypracowaliśmy w 2020 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Nie odnotowaliśmy                   
w tym czasie zysku netto, ponieważ jesteśmy w fazie inwestycji produkcyjnej oraz marketingowej, a dodatkowo,                 

w ub. roku nie wydaliśmy żadnej gry. – tłumaczy Bartosz Rakowski, prezes zarządu Atomic Jelly S.A.
 

W minionym roku spółka koncentrowała się przede wszystkim na pracach produkcyjnych zapowiedzianych
tytułów: Space Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic Dangerous Paths, których premiery zostały

zaplanowane na ten rok. 
 

Liczymy na sukces sprzedażowy obu produkcji, co mamy nadzieję przełoży się na wzrost osiągniętych wyników
finansowych w przyszłych kwartałach. – komentujeprezes zarządu Atomic Jelly S.A.

 
Kilka słów od prezesa Atomic Jelly: Atomic Jelly [22.03.2021] aktualności - YouTube

 
 

 

Atomic Jelly to studio gier wideo z siedzibą w Poznaniu, które zostało założone przez doświadczonych
pasjonatów w 2016 r. Aktualnie spółka zajmuje się produkcją i wydawaniem gier w wersji na komputery
stacjonarne. Strategia spółki zakłada wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier rocznie, z czego produkcja
przynajmniej jednej produkcji będzie samodzielna. Jednocześnie studio chce także poszerzać paletę
platform gier z PC do konsol nowej generacji, takich jak Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. 
Głównym akcjonariuszem spółki jest PlayWay.

 

Kontakt: www.atomic-jelly.com l ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań

prezentujemy najnowszy newsletter Atomic Jelly S.A., w którym:

Szanowni Akcjonariusze,

Krótkie podsumowanie 2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck_QzO0gLcw


 
Autorska gra studia – Truck Mechanic Dangerous Paths – jest produkcją
hybrydową, która z jednej strony jest zaawansowanym symulatorem
mechanika samochodowego, z drugiej grą eksploracyjną                                        
z rozbudowanymi wątkami fabularnymi. Rozgrywka obejmuje naprawę                    
i modyfikację ciężarówki Ził-130 w rozbudowanym trybie mechanika. Akcja
rozgrywa się na terenie Ameryki Południowej.

Atomic Jelly posiada prawa wydawnicze do wszystkich swoich autorskich
tytułów.

Więcej na: Truck Mechanic: Dangerous Paths od Atomic Jelly SA zadebiutuje na
Steam w Q2 2021 | FXMAG INWESTOR

Karta Steam: Truck Mechanic: Dangerous Paths na Steam (steampowered.com)

Space Mechanic Simulator to symulator kosmicznego mechanika, w którym
gracz weźmie udział w misji, w ramach której będzie naprawiać promy       
i stacje kosmiczne. Fabuła toczy się w galaktycznej przestrzeni, między
innymi na orbitach Marsa, Ziemi i Księżyca. Każda maszyna, która pojawia
się w grze, zbudowana jest z setek części, które można wyjąć i wymienić.
Liczymy, że zaawansowana struktura pojazdów zaangażuje graczy na dłużej
i sprawi, że rozgrywka stanie się dla nich jeszcze bardziej interesująca. 

Producentem tytułu jest Tomas Jelonek Studio, Atomic Jelly pełni rolę
wydawcy oraz współproducenta. 

Więcej na: Space Mechanic Simulator: Nowy program podboju kosmosu
wystartuje w Q1 2021 - Galerie - Gry w INTERIA.PL

Karta Steam: Space Mechanic Simulator na Steam (steampowered.com)

Kontakt: www.atomic-jelly.com l ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań

Space Mechanic Simulator

 
 

W minionym roku spółka koncentrowała się na działaniach produkcyjnych  wydawniczych dot. dwóch 
gier z gatunku symulator: Space Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic Dangerous Paths.

 

BIEŻĄCE PROJEKTY

Truck Mechanic Dangerous Paths

https://www.fxmag.pl/artykul/truck-mechanic-dangerous-paths-od-atomic-jelly-sa-zadebiutuje-na-steam-w-q2-2021
https://store.steampowered.com/app/995680/Truck_Mechanic_Dangerous_Paths/
https://gry.interia.pl/galerie/zdjecie,iId,2986749,iAId,391693
https://store.steampowered.com/app/429380/Space_Mechanic_Simulator/


 
Studio wyprodukowało do tej pory dwa znaczące tytuły: Project Remedium oraz 303 Squadron: Battle of Britain.
Pierwszy projekt to gra akcji osadzona w półotwartym świecie ludzkiego organizmu, w którym gracze wcielają się w
rolę jednego z nanobotów, stających do walki z narastającym zagrożeniem. Drugi tytuł wiernie odzwierciedla
historię oraz realia walki powietrznej Dywizjonu 303 w czasie bitwy o Anglię.

Atomic Jelly posiada też prawa do tytułu Train Mechanic Simulator. Symulator mechanika lokomotyw i pociągów
pojawił się na rynku w 2017 roku. 

Project Remedium

Wartość światowego rynku gier wideo szacowana 
jest na ok. 170 mld USD. 

 

 
W ub. roku spółka przygotowywała się również do debiutu na rynku
NewConnect. Akcje Atomic Jelly zadebiutowały w alternatywnym systemie
NewConnect 9 lutego br. Kurs spółki wzrósł w dniu otwarcia o 46 proc.                      
Do obrotu trafiło 2.582.500 akcji serii A.

Relacja z debiutu: Debiut ATOMIC JELLY SA na NewConnect - 9 lutego 2021 r. -
YouTube

Train Mechanic Simulator

303 Squadron: Battle of Britain

Kontakt: www.atomic-jelly.com l ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań

https://www.youtube.com/watch?v=riP9loB_RzQ&t=4s


Dziękujemy za uwagę
 Zespół Atomic Jelly

 

Zobacz także: 
Relacja z czatu inwestorskiego Atomic Jelly – luty 2021: Relacja z czatu z prezesem Atomic Jelly: Skupiamy się na
rozwoju i umacnianiu naszej pozycji rynkowej, w tym wypracowaniu zyskownego portfolio nowych gier
(strefainwestorow.pl)
Akcje Atomic Jelly zadebiutowały na NewConnect - tech (wnp.pl)
Atomic Jelly chce zadebiutować na NewConnect w lutym - Money.pl
Gaming się nie zatrzymuje – na scenę wchodzi Atomic Jelly! – rozmowa z Bartoszem Rakowskim (comparic.pl)
Rakowski, Atomic Jelly: Szykujemy 2 premiery, pracujemy nad kolejnymi | ISBtech.pl
Atomic Jelly z grupy PlayWay zadebiutuje we wtorek na NewConnect (strefainwestorow.pl)
Kolejna edycja Festiwalu Gier Steam startuje już dzisiaj (strefainwestorow.pl)
Atomic Jelly kolejnym producentem gier na giełdzie! | Rozmowa z Bartoszem Rakowskim - YouTube
Atomic Jelly SA, Bartosz Rakowski – Prezes Zarządu, #400  ZE SPÓŁEK - YouTube

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia naszych kanałów social media: 
 

www.atomic-jelly.com
https://www.facebook.com/AtomicJelly/

https://twitter.com/atomic_jelly/
https://www.instagram.com/atomicjelly/

https://www.youtube.com/channel/UC_bldgzGoHFv0El4dzhprhw
Atomic Jelly S.A. | LinkedIn

 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20210210/debiut-atomic-jelly-bartosz-rakowski
https://www.wnp.pl/tech/akcje-atomic-jelly-zadebiutowaly-na-newconnect,448961.html
https://www.money.pl/gielda/atomic-jelly-chce-zadebiutowac-na-newconnect-w-lutym-6601352742950529a.html
https://comparic.pl/gaming-sie-nie-zatrzymuje-na-scene-wchodzi-atomic-jelly-rozmowa-z-bartoszem-rakowskim/
https://www.isbtech.pl/2020/12/rakowski-atomic-jelly/
https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20210205/debiut-atomic-jelly
https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20210203/festiwal-gier-steam
https://www.youtube.com/watch?v=cEul_j4lY6g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1FKbkH7XV1w
https://www.carbonstudio.pl/pl/carbon-studio/
https://www.facebook.com/AtomicJelly/
https://twitter.com/atomic_jelly/
https://www.instagram.com/atomicjelly/
https://www.youtube.com/channel/UC_bldgzGoHFv0El4dzhprhw
https://pl.linkedin.com/company/atomicjelly

