
 
 

Warszawa, 8 lutego 2021 r. 

 

 

Spółka portfelowa PMPG Polskie Media S.A. - RedDeerGames sp. z o.o. i notowana na NewConnect SONKA S.A. 

połączyły siły by wydać wspólną grę „Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff”. 

 

Nowa gra będzie połączeniem elementów „Astro Bears” autorstwa SONKI oraz „Clumsy Rush” należącej do   

RedDeerGames. „Astro Bears” to gra o niedźwiedziach-astronautach, która została okrzyknięta najlepszą, niezależną 

grą imprezową na Nintendo Switch. „Clumsy Rush”  to pełna zabawy, rywalizacyjna gra towarzyska z hipopotamem  

w roli głównej.  

 

- Chcemy wykorzystać i połączyć społeczności zbudowane wokół naszych tytułów gier imprezowych, jednocześnie  

mając przekonanie, że fanom obydwu produkcji spodoba się ta fuzja. Tą kooperacją pokazujemy również, że jest wiele 

metod monetyzacji IP Astro Bears, z których będziemy aktywnie korzystać. – komentuje Rafał Sankowski, Prezes  

Zarządu SONKA. 

 

Na podstawie zawartej umowy ramowej, RedDeerGames zobowiązana jest do stworzenia gry wykorzystując  

assety ze swojej najbardziej dochodowej gry „Clumsy Rush” i połączenia ich z elementami „Astro Bears”, natomiast 

SONKA do wydania gry na platformie Nintendo Switch oraz prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej  

promocji. 

 

Z tytułu realizacji umowy stronom przysługuje określony procent zysku netto uzyskanego ze sprzedaży tytułu,  

tj. dochód osiągnięty ze sprzedaży pomniejszony o opłaty dystrybucyjne. Autorskie prawa majątkowe do nowej gry  

 

https://www.nintendo.com/games/detail/astro-bears-switch/
https://www.nintendo.com/games/detail/clumsy-rush-switch/


 
 

przysługiwać będą RedDeerGames, która w całości pokryje jej koszty produkcji. Umowa została zawarta na czas  

określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia dostarczenia gry oraz na okres 5 lat licencji. 

 

Gratulujemy i życzymy obu stronom owocnej współpracy, wyczekując przy tym z niecierpliwością na premierę 

„Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff”, którą zaplanowano na drugi kwartał 2021 r. 

 

 

 

SONKA S.A.  

Spółka (WWW) notowana na NewConnect, założona przez PlayWay, QubicGames, Rafała Sankowskiego  

i Bartosza Moniewskiego. Specjalizuje się w portowaniu oraz wydawaniu gier na Nintendo Switch i inne konsole.  

W swoim portfolio ma takie projekty, jak port legendarnego Duke Nukem 3D, 911 Operator czy nadchodzący  

Bum Simulator. Realizuje także produkcje własne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Model biznesowy SONKI  

zakłada przede wszystkim portowanie gier i wspieranie marki własnej - Astro Bears. 

 

REDDEERGAMES SP. Z O.O.  

Niezależne studio deweloperskie (WWW), które powstało z inicjatywy Michała M. Lisieckiego i Dominika Czarnigi, 

Specjalizuje się w zakresie produkcji i dystrybucji gier typu casual, sprzedawanych na całym świecie w modelu  

dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform, w szczególności Steam, Nintendo eshop  

oraz Microsoft Store. 

 

PMPG POLSKIE MEDIA S.A. 

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja 

Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika  

„Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można 

znaleźć na stronie internetowej firmy, a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter. 

 

 

 

Investor Relations Team  

Red Deer Games sp. z o.o.  

e-mail: investor-relations@reddeergames.com  

WWW: www.reddeergames.com 
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