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Szanowni Akcjonariusze

Oddajemy w Wasze ręce newsletter Asmodev, w którym prezentujemy najważniejsze 
wydarzenia z życia spółki w okresie poprzedzającym debiut na NewConnect. 
W dokumencie znajdziecie również informacje dotyczące postępów prac nad 
poszczególnymi produkcjami z naszego portfolio.

Zawarcie umowy na stworzenie Pope Simulator oraz I am Your Principal

16 lutego 2021 r. zarząd spółki podpisał umowę z Golden 
Eggs Studio na wyprodukowanie Pope Simulator. Odpowied-
nią umowę podpisano także z Glob Games Studio w celu pro-
dukcji tytułu I am Your Principal. Za każdą z gier Asmodev 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 200 tys. zł, płatne ra-
talnie po osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych pro-
cesu produkcji. Ponadto spółce będzie przysługiwało 20% 
zysku netto uzyskanego ze sprzedaży wymienionych gier. 
Zakończenie prac nad obiema produkcjami planowane jest 
na 2022 r.

Czytaj więcej 
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Prezentacja zwiastuna Mercyful Flames 
(wcześniej Inquisitor: The Hammer of Witches)

Pod koniec stycznia 2021 r. na kanale YouTube Gaming Fac-
tory Asmodev zaprezentowało trailer Mercyful Flames – de-
tektywistycznej przygody RPG inspirowanej planszówkami 
utrzymanymi w konwencji horroru. Tytuł będzie składał się 
z kilkudziesięciu misji, z których każda rozegra się w odmiennej, 
a jednocześnie przerażającej scenerii. Gracz będzie prowadził 
dochodzenie, dając łapówki, walcząc, a nawet torturując prze-
słuchiwanych. Premiera zaplanowana jest na 2021 r.

https://gamevestor.pl/asmodev-podpisal-umowe-na-produkcje-pope-simulator-oraz-i-am-your-principal/
https://pl.ign.com/mercyful-flames/37328/news/mercyful-flames-powstaje-polskie-rpg-o-paleniu-czarownic-od-tworcow-priest-simulator


25 stycznia 2021 r. ukazał się artykuł zestawiający 
spółki, które zamierzają zadebiutować na rynku New-
Connect w 2021 r., wśród nich znalazł się także Asmo-
dev. Prezes, a zarazem główny akcjonariusz spółki, 
Michał Jodłowiec udzielił komentarza w tej sprawie 
- Zadebiutujemy, jak tylko spełnimy wszystkie wyma-
gania Giełdy, co powinno zgrać się z premierą Priest 
Simulator. Ta gra to epickie szaleństwo, więc wymaga 
wiele pracy.

15 stycznia 2021 r. do sprzedaży na platformie Steam 
w formule wczesnego dostępu trafiła druga produkcja spod 
skrzydła Asmodev – Ultimate Summer. Gra pozwala wcielić 
się w rolę emerytowanego rzeźnika, którego spokojne wa-
kacje zakłócił przypadkowy konflikt ze Zjednoczonymi Siła-
mi Nieba, Piekła, Czyśćca, Cthulhu, Mięsożerców i Obcych. 
Rozgrywka jest ciekawym połączeniem dwóch różnych ga-
tunków: shootera oraz tower defense. Wydawcą jest Ulti-
mate Games SA, a pełna wersja tytułu ma być dostępna 
w pierwszej połowie br.

Pod koniec grudnia 2020 r. zarząd Asmodev podjął de-
cyzję o zakończeniu sprzedaży w formule Early Access In-
fernal Radiation, oferując jej pełną, standardową wersję. 
Debiutancki tytuł studia gwarantuje graczom okazję do 
wcielenia się w  nietypowego egzorcystę, który musi zmie-
rzyć się z ofiarami skażenia ogniem piekielnym pochłania-
jącym Wyspę Halloweenową wraz z jej mieszkańcami i go-
śćmi. Po okresie wczesnego dostępu do gry trafiły liczne 
usprawnienia. Wydawcą jest Ultimate Games.

Droga na NewConnect

Premiera gry - Ultimate Summer

Infernal Radiation opuszcza wczesny dostęp
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https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20210125/debiuty-na-newconnect-2021
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20210115/juz-dzisiaj-premiera-ultimate-summer-od-asmodevu-w-formie-wczesnego-dostepu
https://paradoks.net.pl/read/41128-hardcorowa-zrecznosciowka-infernal-radiation-opuszcza-wczesny-dostep


23 grudnia 2020 r.  Asmodev zawarło z Ga-
ming Factory umowę na produkcję Human 
Farm – kontrowersyjnej gry symulacyjnej, 
w  której świnie przejmują władzę nad ludźmi. 
Akcja produkcji rozgrywa się w alternatywnym 
świecie, w którym ewolucja podążyła w innym 
kierunku, niż ten który jest powszechnie znany. 
Premiera tytułu na PC planowana jest na ko-
niec 2021 r.

29 października 2020 r. poinformowaliśmy o finalizacji prac 
produkcyjnych nad naszym trzecim tytułem – Priest Simu-
lator. Gra opowiada historię wampira, który przypadkowo 
objął posadę wiejskiego księdza. Aby zaimponować kobiecie, 
w  której się zakochał, postanawia zostać pierwszym papie-
żem-nietoperzem. Gra będzie paradokumentem w otwartym 
świecie, który w nietypowy sposób łączy w sobie kilka gatun-
ków: shooter, RPG, zręcznościówkę i survival. Wydawcą jest 
Ultimate Games, a jej premiera planowana jest na 2021 r.

W pierwszych dniach października 2020 r. wzięliśmy 
udział w jesiennej edycji Festiwalu Steam, gdzie zaprezen-
towaliśmy  demo Ultimate Summer. Po zebraniu pozytyw-
nego feedbacku skupiliśmy się na optymalizacji gry, popra-
wie błędów oraz balansie ekonomii. Gra w  formule Early 
Access zadebiutowała w styczniu 2021 r.

Podpisanie umowy z Gaming Factory na produkcję Human Farm

Ogłoszenie końcowej fazy prac nad Priest Simulator

Udział w jesiennej edycji Festiwalu Gier Steam
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https://www.fxmag.pl/artykul/gaming-factory-podpisalo-umowe-ze-studiem-asmodev-na-produkcje-human-farm
https://www.fxmag.pl/artykul/gaming-factory-podpisalo-umowe-ze-studiem-asmodev-na-produkcje-human-farm
https://www.isbtech.pl/2020/10/ultimate-summer-na-jesiennej-edycji-festiwalu-gier-steam/


Debiutancka produkcja Asmodev osadzona w klimatach go-
tyckich i dark fantasy, pełna elementów horroru oraz czarnego 
humoru. Gracz wciela się w postać bezkompromisowego eg-
zorcysty, który trafia na Wyspę Halloweenową, gdzie doszło do 
tragedii – wybuchu reaktora elektrowni produkującej energię 
z piekielnego ognia. Incydent doprowadził do skażenia ludności 
diabelskim promieniowaniem, które prowadzi do opętań.

Mix klasycznego shootera z tower defense. Gracz wciela się 
w postać emerytowanego rzeźnika, przychodząc z pomocą zbie-
głemu z Piekła naukowcowi, którego budowę pralki do czysz-
czenia dusz starają się powstrzymać zjednoczone zaświaty. Peł-
na gra będzie składała się z 14 misji, w których gracz za pomocą 
broni oraz pułapek będzie musiał stoczyć niejedną bitwę.

Gra miała premierę na PC 28 grudnia 2020 r. Obecnie szyko-
wany jest port na Nintendo Switch we współpracy z Black Rose 
Projects, który ma się ukazać w Q2 2021 r. 

Premiera early access odbyła się  15 stycznia 2021 r. Obecnie 
trwają prace nad pełną wersją gry, która ma być dostępna w Q2 
2021 r. 

To pierwsza gra osadzona w diabelskim uniwersum, gdzie grzech jest 
cnotą, a miłość prawem. Stworzyliśmy czarującą wyspę, doprowa-
dziliśmy do wybuchu piekielnej elektrowni, opętaliśmy bywalców 
i posłaliśmy na ratunek egzorcystę  – Michał Jodłowiec.

Założenia Ultimate Summer nie są specjalnie wizjonerskie. 
W końcu robimy grę gatunkową, tower defense. Nasze urozmaicenie 
doświadczenia polega na tym, że dodaliśmy element zbierania su-
rowców, możemy zniszczyć niemal całą wyspę. Ponadto gra jest wy-
jątkowo krwawa. To nic nowego, jeśli chodzi o to medium, natomiast 
niespotykane w obrębie tower defense – Michał Jodłowiec.

Infernal Radiation  (gra własna, wydawca Ultimate Games)

Ultimate Summer  (gra własna, wydawca Ultimate Games)
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https://www.youtube.com/watch?v=VnDC9WiPKkg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3CbPonowV-w
https://store.steampowered.com/app/832140/Infernal_Radiation/
https://store.steampowered.com/app/664460/Ultimate_Summer/?l=polish


Gra opowiada historię wampira, który przypadkowo objął posa-
dę wiejskiego księdza. Aby zaimponować kobiecie, w której się 
zakochał, postanawia zostać pierwszym papieżem-nietoperzem. 
Paradokument w otwartym świecie, który w nietypowy sposób 
łączy kilka gatunków: shooter, RPG, zręcznościówkę i survival. 
Gracz będzie mógł wcielić się w rolę najbardziej uprzywilejowa-
nej osoby w całej wsi – księdza. Do jego zadań będzie należało 
m.in. przeprowadzanie egzorcyzmów, udzielanie sakramentów 
i prześladowanie heretyków.

Detektywistyczna przygoda RPG inspirowana planszówkami 
utrzymanymi w konwencji horroru. Fabuła Mercyful Flames 
przenosi gracza do mrocznych czasów. Wciela się on w okulty-
stę, który nawiązuje romans z wiejską znachorką i zrządzeniem 
kapryśnego losu zostaje mianowany na stanowisko inkwizyto-
ra. Niestety kobieta zostaje uprowadzona przez kult. Ukochany 
w  imię miłości podąża śladami zła, zmagając się z odrażającymi 
sektami. Najokrutniejszą jednak jest ta, dla której pracuje.

Gra jest na ostatnim etapie produkcji. Tworzone są misje oraz nie-
zbędne elementy do wydania gry w formule Early Access w Q2 
2021 r. 

Planowana premiera gry jest na II połowę 2021 r.

Priest Simulator będzie składać się docelowo z około 100 misji. Mamy 
wszystkie narzędzia, mechaniki, sztuczną inteligencję oraz grafiki po-
trzebne do ich przygotowania prace potrwają jeszcze kilka miesięcy. 
Grę wypuścimy we wczesnym dostępie, który będzie zawierał ponad 
połowę misji - prezes Asmodev.

To nietypowa produkcja Asmodevu, bo tym razem staramy się nie dać 
dojść do głosu naszemu niewyszukanemu humorowi. To gra z cięż-
kim, pogrzebowym nastrojem. Wbrew pozorom nie robimy jednak gry 
o bezdusznym sadyście, bo kolejny raz opowiadamy o miłości. Tylko 
tym razem ta miłość boli – Michał Jodłowiec.

Priest Simulator  (gra własna, wydawca Ultimate Games)

Mercyful Flames (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)
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https://www.youtube.com/watch?v=iv1XFpXtaeU
https://www.youtube.com/watch?v=P8edWtvj0hQ
https://store.steampowered.com/app/950620/Priest_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1066740/Mercyful_Flames/


Booze Master pozwala wcielić się w rolę początkującego bim-
brownika, który na gruzach reputacji  dziadka próbuje zbudować 
wielkie alkoholowe imperium. Gracz będzie musiał unikać na-
lotów policji, uważnie obserwować konkurencję, tworzyć nowe 
przepisy oraz rozbudowywać  laboratoria.

Akcja Human Farm rozgrywa się w równoległym wszechświecie, 
w którym ewolucja podążyła w innym kierunku, niż ten który zna-
my. Na pierwszy rzut oka to wciąż planeta Ziemia, lecz dominu-
jący na niej gatunek ma różowy kolor skóry i trzy palce u dłoni. 
Gracz wcieli się w role świni. Jego rolą będzie decydowanie o lo-
sie uwięzionych w niewoli ludzi, zamkniętych na ludzkiej farmie.

Planowana premiera gry w formule Early Access jest na II połowę 
2021 r.

Planowana premiera gry jest na Q4 2021 r.

Booze Master jest prostą grą symulacyjno-ekonomiczną stylizowaną, 
podobnie jak Priest Simulator, na dokument. Gracz wciela się w rolę 
bimbrownika, którego talent i pracowitość pozwalając przeistoczyć 
się z hobbysty w alkoholowego barona – Michał Jodłowiec.

Nasze portfolio chorych produkcji wzbogaciło się o pierwszy normalny 
tytuł, czyli grę o tym, jak zwierzęta robią z ludzi mortadelę. Nie zabrak-
nie również barszczu z uszkami, papieskich kremówek i hot dogów. By-
najmniej nie z żabki – Michał Jodłowiec.

Booze Master (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)

Human Farm (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)
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https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/256764070/movie480.webm?t=1570574511
https://www.youtube.com/watch?v=S-bOYGXSS2c&t=11s
https://store.steampowered.com/app/1057600/Booze_Master/?l=polish
https://store.steampowered.com/app/1276510/Human_Farm/


Realistyczny symulator Papieża. Gracz będzie musiał stawić czo-
ła problemom współczesnego świata z punktu widzenia głowy 
Kościoła. Podejmowanie decyzji ważących o losie ludzkości, wal-
ka o pokój, nawracanie niewiernych czy też planowanie strate-
gicznych działań Kościoła to tylko część obowiązków papieża.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych, zwoływanie zebrań czy pozyskiwanie środków – to właśnie 
symulator dyrektora szkoły. Gracz będzie mógł wejść w rolę najważniejszej osoby w szkole, gdzie zarzą-
dzanie nie należy do najłatwiejszych zadań. 

Planowana premiera gry jest na 2022 r.

Planowana premiera gry jest na 2022 r.

Pope Simulator nie jest kontynuacją Priest Simulator i to pomimo fak-
tu, że celem głównego bohatera Priesta jest zostanie papieżem. Może 
dalszy ciąg przygód Orloka wydaje się logiczny, ale musimy odpocząć 
od wysadzania sedesów, odnajdując spokój w modlitwie i zdejmowa-
niu ekskomunik - Michał Jodłowiec.

W I am Your Principal zamiast zarządzać Kościołem, kierujemy prywatną szkołą, co jest może mniej epickie, ale 
nie mniej satysfakcjonujące. Powtarzającym się w naszych grach motywem jest zrujnowana melina, którą należy 
posprzątać i przeobrazić w ósmy cud świata. Przed takim zadaniem stoją już bohaterowie Priest Simulator, Hu-
man Farm i Booze Master. Do drużyny dołącza dyrektor prywatnej szkoły - Michał Jodłowiec.

Pope Simulator
(gra na zlecenie Golden Eggs Studio, wydawca Golden Eggs Studio)

I am Your Principal 
(gra na zlecenie Glob Games Studio, wydawca Glob Games Studio)
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https://www.youtube.com/watch?v=hhw2j7ZbSGE
https://www.youtube.com/watch?v=92soHEloRME
https://store.steampowered.com/app/1221260/Pope_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1176330/I_am_Your_Principal/
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