Warszawa, 29 stycznia 2019 r.

Ancestors Legacy wśród 100 najlepszych tytułów wydanych w 2018 roku na platformie
Steam
Ancestors Legacy, gra wydana przez 1C Entertainment S.A. w maju 2018 roku, znalazła się w
zestawieniu 100 najlepszych gier wydanych w 2018 roku według przychodu brutto na platformie
Steam. To jedna z trzech głównych produkcji w obszarze działalności wydawniczej Grupy 1C
Entertainment w ubiegłym roku, która jednocześnie odniosła największy sukces rynkowy.
Ancestors Legacy, autorstwa polskiego studia Destructive Creations, to nagradzana, historycznie
wierna strategia czasu rzeczywistego (RTS) rozgrywająca się w czasach średniowiecznej Europy. Gracze
mogą rozgrywać długofalowe kampanie mając do dyspozycji jedną z czterech frakcji: Wikingów,
Anglosasów, Germanów lub Słowian. Różne tryby intensywnych bitew wieloosobowych są dobrze
odwzorowane dzięki technologii Unreal Engine 4, a zaawansowane opcje taktyczne pozwalają
wykorzystać ukształtowanie terenu na korzyść graczy.
Obecnie Ancestors Legacy jest dostępna w 11 wersjach językowych na PC. Jeszcze w tym roku gra
będzie dostępna na konsolę Xbox One. W 2018 roku 1C Entertainment wydała 8 tytułów, w tym
Ancestors Legacy, Deep Sky Derelicts oraz Fell Seal: Arbiter's Mark.

O 1C Entertainment
1C Entertainment to międzynarodowa grupa prowadząca działalność w trzech segmentach związanych z branżą
gier wideo: dystrybucji tradycyjnej i cyfrowej gier wideo, specjalistycznych usług dla branży gier wideo oraz
produkcji gier wideo na wszystkie platformy w oparciu o własne oraz zewnętrzne IP. Podstawą pozycji biznesowej
Grupy jest współpraca z największymi producentami gier wideo we wszystkich prowadzonych obszarach
działalności. Grupa z powodzeniem wydała ponad 100 tytułów gier, w tym uznaną przez krytyków serię IL-2
Sturmovik, King's Bounty, Men of War i Space Rangers.
Więcej informacji na stronie: http://1ce.games/
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Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do
podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki 1C Entertainment S.A. („Spółka”). Prospekt
emisyjny Spółki („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i
wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce
oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić
Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku
z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW,
Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.1ce.games).
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