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Szanowni Akcjonariusze

Przesyłamy czwarty newsletter podsumowujący najważniejsze wydarzenia z życia 
spółki, które miały miejsce w ostatnim kwartale 2021 roku. Okres ten był wyjątkowy 
ze względu na debiut Asmodevu na rynku NewConnect, który miał miejsce 6 grudnia. 
Ponadto został oddany w ręce graczy darmowy epizod gry Priest Simulator o tytule 
Heavy Duty, który uzyskał bardzo dobre recenzje na platformie Steam. 

Zaprezentowanie darmowego epizodu pt. Heavy Duty do gry 
Priest Simulator

19 października na platformę Steam trafił wycinek gry Priest Simulator o tytule Heavy Duty. Gra 
spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony graczy. Pozytywne oceny stanowią 96% wszyst-
kich recenzji na platformie Steam. W sieci nie brakuje życzliwych komentarzy oraz gameplay’ów, 
które zgromadziły setki tysięcy wyświetleń.

- Akcję gry można by osadzić mniej więcej na środku osi czasu gry Priest Simulator. To trochę takie drugie 
demo, ale jeszcze bardziej rozwinięte. Na ogół tego typu produkcje nazywa się prologami, ale Heavy Duty 
nie jest ani wstępem do Priesta, a questu nie doświadczymy w głównej produkcji, do czego termin “prolog” 
przyzwyczaił - mówi Michał Jodłowiec, prezes Asmodevu

Czytaj więcej 

Recenzja

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20211019/asmodev-prezentuje-prolog-do-gry-priest-simulator
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20211019/asmodev-prezentuje-prolog-do-gry-priest-simulator
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20211019/asmodev-prezentuje-prolog-do-gry-priest-simulator
https://konsolowe.info/2021/05/recenzja-infernal-radiation-nintendo-switch/


96% pozytywnych ocen na Steam 



Zagraniczne gameplay’e Heavy Duty

Polskie gameplay’e Heavy Duty

https://www.youtube.com/watch?v=bZMRpjR_-fM
https://www.youtube.com/watch?v=LUhfL7H_yjs
https://www.youtube.com/watch?v=rfcKX4lCz4g
https://www.youtube.com/watch?v=EwysiejfKik
https://www.youtube.com/watch?v=8aOGMZ2K_gY


Asmodev na rynku NewConnect

25 listopada Giełda Papierów Warto-
ściowych w Warszawie zatwierdziła 
Dokument Informacyjny Spółki Asmo-
dev i podjęła uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia do obrotu na rynku NewCo 
nnect akcji żywieckiego dewelopera.

1 grudnia GPW wyznaczyło pierwszy dzień noto-
wań Asmodevu na rynku NewConect

6 grudnia Asmodev zadebiutował na giełdzie

- Debiut wiąże się ze zwiększeniem rozpoznawalno-
ści, ale i transparentności Asmodevu. Mimo to nasz 
plan się nie zmienia, wciąż chodzi o tworzenie dziw-
nych gier. Ale dzięki giełdzie ich potencjał będą mogli 
dostrzec inwestorzy 

– mówi Michał Jodłowiec, prezes Asmodev.
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https://inwestycje.pl/gielda/asmodev-o-krok-od-debiutu-na-newconnect/
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/asmodev-tworca-priest-simulator-zadebiutuje-na-newconnect-6-grudnia,akcje,292865
https://www.parkiet.com/Technologie/312069952-Asmodev-juz-na-malej-gieldzie.html
https://inwestycje.pl/gielda/asmodev-o-krok-od-debiutu-na-newconnect/
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/asmodev-tworca-priest-simulator-zadebiutuje-na-newconnect-6-grudnia,akcje,292865
https://www.parkiet.com/Technologie/312069952-Asmodev-juz-na-malej-gieldzie.html
https://inwestycje.pl/gielda/asmodev-o-krok-od-debiutu-na-newconnect/
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/asmodev-tworca-priest-simulator-zadebiutuje-na-newconnect-6-grudnia,akcje,292865
https://www.parkiet.com/Technologie/312069952-Asmodev-juz-na-malej-gieldzie.html


7 grudnia na Strefie Inwestorów odbył się pierwszy czat inwestorski Asmodevu, w któ-
rym Michał Jodłowiec odpowiedział na pytania osób zainteresowanych działalnością 
Asmodevu.

Czytaj więcej 

https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20211207/debiut-na-newconnect-asmodev
https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20211207/debiut-na-newconnect-asmodev
https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20211207/debiut-na-newconnect-asmodev


24 grudnia miała miejsce premiera płyty Gruzji, która jest soundtrackiem do Priest Simu-
lator. Krążek zatytułowany Vulgator dostępny jest na platformie YouTube.

Czytaj więcej Posłuchaj

https://planetagracza.pl/priest-simulator-gruzja-soundtrack-plyta-vulgator/
https://www.youtube.com/watch?v=PqnotnIqgXU
https://planetagracza.pl/priest-simulator-gruzja-soundtrack-plyta-vulgator/
https://www.youtube.com/watch?v=PqnotnIqgXU
https://planetagracza.pl/priest-simulator-gruzja-soundtrack-plyta-vulgator/
https://www.youtube.com/watch?v=PqnotnIqgXU
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