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Popularny wydawca gier na Nintendo Switch podpisuję umowę wydawniczą ze spółką z grupy 

VARSAV Game Studios. 

QubicGames nawiązuje współpracę z Mooneaters S.A. 

 

QubicGames wyda grę Mooneaters S.A. - Everdream Valley - na Nintendo Switch. Równocześnie 

został podpisany list intencyjny dotyczący potencjalnego wspólnego rozwoju uniwersum gier ze 

świata Everdream Valley. Jednocześnie QubicGames zainwestował w Mooneaters S.A. 

odkupując 4,5% akcji spółki od VARSAV GAME STUDIOS. 

- Zgodnie z obraną w tym roku strategią, do naszego portfolio wydawniczego poszukujemy 

ambitnych gier, które posiadają urok oraz mają potencjał, by móc je plasować na wyższej półce 

cenowej. Śledzimy rozwój projektu Everdream Valley od dłuższego czasu i uważamy, że zespół 

Mooneaters S.A. stworzył fantastyczną bazę dla długoterminowego budowania franczyzy, a nie 

tylko jednego produktu. Jako wydawca tego tytułu na Nintendo Switch niezmiernie cieszy nas 

różnorodność, skalowalność świata gry i potencjał zaangażowania gracza na długie godziny w 

ramach sandboxowej części rozgrywki - opisuje grę Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames.  

Everdream Valley, gra autorstwa Mooneaters dotychczas była potwierdzona na platformę Steam. 

Tytuł łączy w sobie mechaniki popularnych gier na rynku - elementy przygodowe, RPG oraz 

simulator. W grze wcielamy się w dwie role: za dnia, jako dziecko, opiekujemy się farmą a   nocą 

wcielamy się w liczne zwierzęta zamieszkujące gospodarstwo. Tytuł ma urzekać grafiką oraz 

odprężającym klimatem. 

- Bardzo cieszę się ze współpracy z QubicGames przy wersji Everdream Valley na konsolę Nintendo 

Switch. Od początku produkcji tworzymy nasza grę tak, by spełniała oczekiwania szerokiej grupy 

graczy, w tym naszej głównej grupy docelowej – fanów konsoli Nintendo Switch. Świat gry jest 

luźno inspirowany pracami japońskiego Studia Ghibli, a sam gameplay jest bardzo zróżnicowany 

pod kątem ilości mechanik. Głównym bohaterem gry jest dziecko, które odwiedza swoich dziadków 

na farmie, ale w trakcie nocy, podczas snów gracz wciela się także w zwierzęta występujące na 

tytułowej dolinie. Grupa Kapitałowa QubicGames znana jest z doświadczenia w zakresie portingu 

oraz dystrybucji gier na Nintendo Switch,  wykorzystując wszystkie możliwości japońskiej konsoli. 
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Wierzymy, że dzięki ich działaniom Everdream Valley będzie bestsellerem na Nintendo Switch - 

komentuje nawiązanie współpracy prezes Mooneaters, Marek Maruszczak 

Jednocześnie, QubicGames stał się inwestorem Mooneaters i nabył łącznie 4,5% akcji spółki od 

VARSAV Game Studios S.A. 

- Zespół Mooneaters ma bardzo ciekawe plany rozwoju kolejnych produktów, które 

będą wyróżniały się na rynku pod względem wizualnym i mechanik. Stąd nasze zaangażowanie w 

projekty Mooneaters także jako akcjonariusz. Wierzymy, że ten zespół już niedługo odniesie 

wymierny sukces - kończy prezes QubicGames. 

Transakcję skomentował też prezes VARSAV Game Studios, Łukasz Rosiński. Spółka jest w trakcie 

przygotowań do debiutu na NewConnect, który powinien nastąpić w niedalekiej przyszłości. 

- Bardzo cieszę się z dołączenia QubicGames do ambitnego projektu, jakim jest Mooneaters S.A. 

Jest to kolejny krok w drodze spółki na rynek NewConnect. Akcjonariusz z wieloletnim 

doświadczeniem w tworzeniu i wydawaniu gier na konsolach Nintendo Switch zdecydowanie 

zwiększa potencjał rozwoju spółki. Natomiast środki zainwestowane w projekt przyczynią się do 

przyśpieszenia prac nad Everdream Valley i pozostałych projektach. 

__________________________ 

O spółce: 

Spółka QubicGames S.A. to wydawca i developer niezależnych gier Premium z 17-letnim doświadczeniem. Spółka 

specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier na platformę Nintendo Switch. Jest skutecznym i 

globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami z ponad 10 krajów. Od września 2016 roku akcje 

QubicGames są notowane na rynku NewConnect. 

Więcej informacji o spółce można znaleźć na: 

− Stronie internetowej https://qubicgames.com/  

− Facebooku https://www.facebook.com/havefuneverywhere/  

− Twitterze  https://twitter.com/QubicGames  

Kontakt dla inwestorów: 

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, tel. +48 504 212 463 

Kontakt dla mediów:  

Anna Budzyńska, a.potentas@strictminds.com, tel. +48 530 035 335 
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