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Wstęp 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

I. Dane Emitenta 

Firma: Vivid Games Spółka Akcyjna  

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz 

Telefon: +48 (52) 321 5728 

Faks: +48 (52) 522 2130 

Adres poczty elektronicznej: ir@vividgames.pl  

Strona internetowa: www.vividgames.pl  

 

II. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Capital One Advisers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 319 5688 

Faks: +48 (22) 319 5680 

Adres poczty elektronicznej: info@capitalone.pl  

Strona internetowa: www.capitalone.pl  

 

III. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza 
się: 

 16 500 000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 8 800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

 8 800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 
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1. ROZDZIAŁ: CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej 
czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez Emitenta działalności. W 
przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze 
losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w 
przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może 
mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z 
prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej 
inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących 
ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

1.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta 

Przychody Emitenta związane są ze sprzedażą gier wideo, a głównymi odbiorcami są mieszkańcy najbardziej 
rozwiniętych państw Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji. Ewentualna zmiana sytuacji makroekonomicznej 
w krajach, gdzie sprzedawane są produkty Emitenta, w tym w szczególności niekorzystne zmiany stopy wzrostu 
PKB, stopy inflacji i bezrobocia, mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej 
i realizacji jego celów strategicznych.  

Wspomniane powyżej czynniki są niezależne od Emitenta i dotyczą wszystkich podmiotów działających w tej samej 
branży co Emitent. 

1.1.2. Ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Emitenta 

Dystrybucja produktów Emitenta w przeważającej części realizowana jest za pośrednictwem cyfrowych kanałów 
dystrybucji, co powoduje, że nie jest możliwe ograniczenie wpływu osób nielegalnie rozpowszechniających 
produkty Emitenta bez zgody jego lub wydawców, co jest jednoznaczne z łamaniem prawa autorskiego.  

Wzrost poziomu nielegalnego rozpowszechniania produktów Emitenta może mieć istotny negatywny wpływ na 
jego działalność operacyjną i wyniki finansowe. Należy jednakże zauważyć, że poziom ten utrzymuje się na stałym 
poziomie i jest wkalkulowany w model biznesowy – Emitent potrafi przewidzieć przybliżoną liczbę sprzedanych 
legalnych kopii na poszczególnych platformach. Wartym podkreślenia jest również fakt, że zabezpieczenia na 
platformy Sony PlayStation 3 oraz Sony Vita, na które Vivid Games tworzy gry, do tej pory nie zostały oficjalnie 
złamane, co oznacza, że problem piractwa na nich nie występuje. Dodatkowym sposobem zmniejszania 
potencjalnych strat spowodowanych przez użycie nielicencjonowanych kopii gry wyprodukowanych przez Emitenta 
jest dywersyfikacja sprzedaży i dystrybucja gier na platformach mobilnych w modelu freemium

1
. 

1.1.3. Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Emitent koszty wytworzenia produktów ponosi w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów realizowana 
jest w EUR, USD lub GBP – Emitent jest eksporterem netto. Zgodnie z założeniami strategicznymi Zarządu Emitenta 
dominującym kierunkiem sprzedaży pozostaną rynki zagraniczne (przede wszystkim kraje Ameryki Północnej oraz 
Europy Zachodniej), a głównymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach zagranicznych będą USD oraz EUR, co 
powoduje, że Spółka narażona będzie na ryzyko zmienności kursów walutowych.  

  

                                                                 

1 Gra w pełnej zawartości dystrybuowana jest za darmo, natomiast zysk generowany jest poprzez sprzedaż dodatkowej zawartości 
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Korzystne warunki dla Emitenta występują w przypadku okresów: 

a) wysokiego poziomu wymiany polskiej waluty na waluty, w których dokonywane są transakcje zakupu 
produktów oferowanych przez Spółkę (słaby PLN),  

b) w okresach utrzymywania się stałego poziomu wymiany waluty w dłuższym okresie (co pozwala lepiej 
prognozować wpływy w kolejnych okresach).  

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze sprzedaży gier 
wideo w przeliczeniu na PLN.  

Sposobem zabezpieczenia przed skutkami tego zjawiska jest wybieranie do realizacji projektów o oczekiwanych 
wysokich poziomach rentowności, co powinno przełożyć się na osiąganie pozytywnej rentowności nawet przy 
założeniu niskich przychodów z danego produktu. Jednocześnie Emitent, w celu ograniczenia ryzyka negatywnego 
wpływu wahań kursu walut na wartość przychodów z eksportu, rozważa wprowadzenie w 2012 r. zabezpieczeń w 
postaci kontraktów terminowych. Decyzja ta uzależniona będzie od wielkości przychodów osiąganych w walutach 
obcych. Należy ponadto zauważyć, że naturalnym zabezpieczeniem części przychodów uzyskiwanych w walutach 
obcych są opłaty z tytułu licencji, w oparciu o które powstają wybrane gry (koszt licencji może być ustalony jako 
jednorazowa płatność, jako procent od osiągniętych przychodów lub połączenie obu tych metod) – opłaty 
uiszczane są najczęściej w walucie kraju, z którego pochodzi licencjodawca (EUR, USD lub GBP). 

1.1.4. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym  

Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych wynika przede wszystkim ze znaczącego rozproszenia 
rynku, co utrudnia prowadzenie jego bieżącej analizy. Nagłe zwiększenie pozycji konkurencyjnej wybranych 
podmiotów może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez Emitenta produktami. Ponadto, w 
wyniku zwiększenia liczby podmiotów oferujących podobne produkty na te same platformy, możliwe jest 
zwiększenie trudności w uzyskiwaniu zezwoleń od producentów platform na produkcję gier dla określonej 
platformy. Należy zauważyć ponadto, że produkty Emitenta oferowane są globalnie, dlatego też w analogiczny 
sposób należy interpretować konkurencję. 

Emitent minimalizuje ryzyko związane z działaniami podmiotów konkurencyjnych poprzez systematyczną analizę 
raportów analitycznych na temat segmentów rynku, na których prowadzi lub planuje prowadzić działalność, ze 
szczególnym uwzględnieniem trendów rynkowych oraz publicznie dostępnych informacji dotyczących planowanych 
działań produktów konkurencyjnych. Należy ponadto zauważyć, że rynek gier oferowanych w przedziale cenowym, 
w którym działa Emitent (0,99-9,99 USD) jest bardzo chłonny, a prognozy przewidują dalszy, dynamiczny jego 
rozwój. Podstawowym celem, jaki ustalił sobie Zarząd Vivid Games, jest stałe utrzymywanie najwyższego poziomu 
produkowanych gier.  

1.1.5. Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi  

W wyniku znacznego rozproszenia podmiotów działających na rynku producentów gier wideo, w ostatnich latach 
uwidacznia się tendencja konsolidacyjna wśród spółek wydawniczych oraz twórców gier. Procesy te mogą 
spowodować umocnienie pozycji rynkowej kilku silnych podmiotów, co może skutkować zmniejszeniem znaczenia 
Emitenta na arenie międzynarodowej. 

Procesy konsolidacyjne w segmencie wydawniczym mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i wyniki 
finansowe Emitenta. Należy zauważyć, że wraz z osiągnięciem znaczącej skali działalności Emitent również będzie 
uczestniczył w działaniach zmierzających do konsolidacji rynku, przede wszystkim upatrując szansę w akwizycjach 
mniejszych studiów projektowych działających na terenie Polski. Ponadto możliwe będzie dystrybuowanie pod 
marką Vivid Games produktów innych producentów, co dodatkowo będzie miało wpływ na zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży Emitenta. 

1.1.6. Ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Spółka 

Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo przeznaczonych do bezpośredniej dystrybucji na urządzenia 
mobilne oraz stacjonarne, z wykorzystaniem kanałów dystrybucji elektronicznej. W szczególności produkty 
Emitenta przeznaczone są dla użytkowników posiadających konsole wideo oraz smartfony.  

Koniunktura w branży gier wideo i popyt na oferowane produkty mają charakter egzogeniczny, na który Spółka (w 
szczególności z uwagi na skalę prowadzonej przez nią działalności) ma marginalny wpływ. Trendy te są uzależnione 
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od wielu czynników, w tym zamożności społeczeństw oraz poziom ich konsumpcji, tempa oraz kierunków rozwoju 
szeroko pojętego rynku informatycznego, konkurencji oraz rozwoju nowych, innowacyjnych technologii i usług.  

W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent prowadzi następujące działania dywersyfikacyjne: 

 Sprzedaż produktów prowadzona na rynku globalnym; 

 Realizacja kolejnych produktów na różne platformy sprzętowe (zarówno konsole, jak i urządzenia 
mobilne) o rożnej tematyce, nierzadko oparte o licencje; 

 Dystrybuowanie tworzonych gier w wersji elektronicznej, zarówno pod własną marką, jak i 
współpracujących ze Spółką dystrybutorów o międzynarodowym zasięgu.  

1.1.7. Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii 

Branża informatyczna, w której prowadzi działalność Emitent, cechuje się bardzo szybkim rozwojem 
wykorzystywanych technologii i rozwiązań informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów powoduje 
konieczność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Wspomniane zmiany technologiczne 
mogą mieć ponadto wpływ na metody dostarczania gier użytkownikom produktów Emitenta. 

Ewentualne niedostosowanie działalności Emitenta do najnowszych rozwiązań technologicznych może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Należy zauważyć, że Emitent 
wykorzystuje do produkcji gier własny system V-Tech – autorską, kompleksową technologię obejmującą swoim 
zakresem wszystkie obszary produkcji gier i aplikacji mobilnych, która została wykorzystana w ponad 150 różnych 
projektach realizowanych przez Vivid Games. Na datę Dokumentu Informacyjnego V-Tech posiada wsparcie dla 
ponad 2000 urządzeń – konsol mobilnych i stacjonarnych, komputerów klasy PC i Mac oraz nowoczesnych 
telefonów komórkowych. Emitent od ponad 5 lat prowadzi prace rozwojowe (w ramach dedykowanego działu 
R&D) dotyczące aktualizacji platform i urządzeń, rozbudowy narzędzi, doskonalenia procesów produkcji oraz 
dodawania zupełnie nowych modułów.  

Emitent obserwuje i dogłębnie analizuje rozwój rynku gier wideo, a dzięki dobrym relacjom z właścicielami 
platform, często posiada dostęp do nowych platform jeszcze zanim zostaną one oficjalnie udostępnione szerszej 
publiczności, co umożliwia przygotowanie narzędzi oraz przeszkolenie pracowników do produkcji gier na nowy 
sprzęt. 

Jednocześnie dzięki Paulowi Bragielowi i biurze w San Francisco Emitent posiada bezpośredni i szybki dostęp do 
przepływu wiedzy technologicznej z Doliny Krzemowej – światowej kolebki nowych technologii. 

1.1.8. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Uregulowania prawne wpływające na otoczenie prawne Emitenta (w tym prawo handlowe, prawo podatkowe, 
prawo telekomunikacyjne, prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ulegają w Polsce częstym zmianom. W 
zakresie problematyki nowych technologii z jaką wiąże się także działalność Emitenta możliwe jest z kolei 
pojawienie się nowych przepisów, ograniczeń lub interpretacji dotychczasowych przepisów (np. prawa 
autorskiego). Wszelkie tego typu zmiany niosą zaś za sobą ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany 
rozwojowe Emitenta.  

Dodatkowo na to ryzyko wpływa współpraca Emitenta z podmiotami zagranicznymi, często na podstawie umów 
podanych prawu obcemu, co wiąże się także z negatywnym wpływem na działalność Emitenta zmian lub specyfiki 
przepisów zagranicznych.  
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1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty 
Emitenta 

Prace nad poszczególnymi produktami Emitenta trwają, zależnie od wielkości projektu, pomiędzy 3 a 12 miesięcy. 
Osiągnięcie sukcesu rynkowego danego produktu mierzonego zainteresowaniem klientów (graczy) oraz 
generowanymi w ten sposób przychodami z jego sprzedaży pozwala Emitentowi na pokrycie poniesionych kosztów 
przy procesie produkcji gry i generowanie zysków. Stopień zainteresowania danym produktem zależy przede 
wszystkim od bieżących trendów, gustów konsumentów oraz dostępnych konkurencyjnych produktów. Implikuje 
to ryzyko wyprodukowania gry, która nie spotka się z zaciekawieniem potencjalnych klientów. 

Z tego powodu Spółka nie jest w stanie aż do chwili premiery nowego produktu przewidzieć reakcji odbiorców i w 
konsekwencji ze znacznym prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości przychodów.  

Tworząc kolejne produkty mityguje wspomniane ryzyko m.in. poprzez następujące działania: 

 Analizowanie raportów analitycznych dotyczących rynku gier wideo; 

 Regularne poddawanie zewnętrznym testom kolejnych wersji gry w ciągu całego procesu jej tworzenia 
(beta-testy), co umożliwia elastyczne reagowanie na zidentyfikowane problemy oraz niedoskonałości 
produktu – działania te stanowią element metodyki Agile, wg której Vivid Games realizuje projekty; 

 Skupienie się na produkcji gier charakteryzujących się wyższymi rentownościami (szacowanymi na 
podstawie produktów porównywalnych), satysfakcjonującymi Emitenta nawet przy założeniu przeciętnych 
lub niskich przychodów ze sprzedaży – rosnący udział produkcji własnych tytułów; 

 Realistyczne i szczegółowe planowanie procesu produkcji pozwalające zachować budżet kosztowy gry w 
założonej wysokości; 

 Zatrudnianie i współpraca z najlepszymi projektantami (w tym m.in. Jona Hare, odpowiedzialnym za 
londyński oddział Emitenta), zapewnianie im najbardziej optymalnych warunków pracy, dzięki czemu 
Spółka jest w stanie wyprodukować gry na najwyższym, światowym poziomie. 

Jednocześnie należy zauważyć, że dotychczas przygotowane przez Vivid Games gry, dzięki zaangażowaniu w ich 
produkcję najwyższej klasy programistów i designerów, zastosowania najnowszej technologii oraz dogłębnej 
znajomości rynku regularnie osiągają bardzo wysokie oceny wśród użytkowników oraz recenzentów – średnia ocen 
wynosi 80% z ostatnich 3 lat. 

1.2.2. Ryzyko związane z niewielką skalą prowadzonej działalności oraz przyszłym rozwojem 
Emitenta 

Istnieje ryzyko, że Emitent nie osiągnie oczekiwanej pozycji na rynku gier oraz nie będzie w stanie zrealizować 
swoich planów strategicznych lub też ich realizacja ulegnie przesunięciu w czasie.  

Niniejszy Dokument Informacyjny zawiera założenia co do przyszłości, w tym założenia dotyczące przyszłego 
funkcjonowania Spółki, jej strategii rozwoju, planów i celów przyszłej działalności. Takie założenia obejmują znane i 
nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rentowność lub 
osiągnięcia Spółki oraz branży mogą się istotnie różnić od założonych.  

Niezależnie od pozyskanych środków z emisji, Emitent znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, rozszerza 
portfolio oferowanych gier, rozpoczyna oferowanie gier na nowych platformach (m.in. Google Android, nowa 
konsola Sony Vita), a dzięki współpracy z amerykańskim partnerem – Paulem Bragiel – Spółka otrzyma bezpośredni 
dostęp do klientów oraz partnerów z USA (Paul Bragiel od wielu lat związany jest z Doliną Krzemową, gdzie posiada 
rozległe kontakty biznesowe, był również zaangażowany w wiele projektów związanych z zarządzaniem oraz 
inkubowaniem projektów internetowych). Wszystkie te działania realizowane są w celu zwiększenia skali 
prowadzonej działalności, zwiększenia rozpoznawalności marki Vivid Games zarówno wśród partnerów, jak i 
klientów, co ma przyczynić się do wzrostu wartości Spółki oraz zwiększenia wartości akcji będących w posiadaniu 
jej akcjonariuszy. 
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1.2.3. Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier 

Produkcja gier wideo jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko opóźnień poszczególnych jego 
faz, co może przełożyć się na termin realizacji całego projektu. Bardzo często poszczególne fazy produkcji 
następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników ukończenia faz poprzednich.  

Opóźnienie terminów zakończenia produkcji gier wideo może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie przez Spółkę 
prognozowanych wyników finansowych.  

Ze względu jednak na założenie przyjęte przez Spółkę zakładające większą liczbę gier publikowanych w dość 
krótkich odstępach czasu, przesunięcie terminu pojedynczego projektu może mieć ograniczony wpływ na realizację 
założonych na dany okres wyników finansowych. Ponadto, w celu przeciwdziałania występowania niniejszego 
ryzyka prowadzone są następujące działania: 

 Realizacja produkcji w oparciu o metodykę Agile, pozwalającą na bieżącą weryfikację efektów pracy i 
wprowadzanie ewentualnych zmian produktów – tym samym minimalizując ryzyko modyfikacji w 
późniejszym okresie, gdzie koszty mogą być istotnie wyższe; 

 Wykorzystanie systemów organizacji i kontroli postępów prac – metodyki Agile; 

 Współpraca z wysokiej klasy specjalistami w celu zapewnienia wymaganych kompetencji. 

1.2.4. Ryzyko związane z realizacją prognoz finansowych  

Wykonanie prognozy wyników finansowych uzależnione będzie od zrealizowania się czynników, na które Emitent 
ma wpływ, jak również od niego niezależnych (dot. wskaźników makroekonomicznych). Powoduje to wystąpienie 
ryzyka, gdzie założenia przyjęte w prognozie będą niekorzystnie odbiegały od poziomów założonych do jej 
sporządzania. Ponadto istotnym elementem realizacji prognoz finansowych jest wykonywanie planowanych 
działań w ramach realizacji celów strategicznych, które powiązane są z celami emisyjnymi. 

W celu eliminacji ryzyka Emitent prowadzi politykę bieżącego analizowania zmian w otoczeniu 
makroekonomicznym oraz dostosowywania prowadzonej działalności do zmieniających się warunków otoczenia. 
Wpływ celów strategicznych na działalność Emitenta był analizowany w trakcie tworzenia prognoz. Jednakże z 
uwagi na złożoność oraz rozpiętość planów rozwojowych Emitenta nie jest możliwe zagwarantowanie, że pomimo 
podejmowania starań i środków zapobiegawczych, założone prognozy finansowe zostaną w pełni zrealizowane. 

1.2.5. Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 

Sukces rozwoju Emitenta w przyszłości uzależniony będzie w dużej mierze od zdolności utrzymania zatrudnionych i 
współpracujących z Emitentem osób oraz pozyskania nowych pracowników wyższego szczebla. Odejście członków 
kadry kierowniczej bądź innych osób znaczących dla Emitenta mogłoby mieć niekorzystny wpływ na prowadzoną 
działalność, mogłoby spowodować ponadto pogorszenie jakości i terminowości zaplanowanych produkcji oraz 
świadczonych usług, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na realizację prognozowanych wyników 
finansowych. Emitent prowadzi działalność o stosunkowo niewielkiej skali, co przekłada się również na liczbę 
zatrudnionych osób na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Ewentualna utrata kluczowych 
pracowników łączyłaby się ponadto z koniecznością przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie przeszkolenia 
i przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy, co mogłoby w krótkim lub średnim okresie mieć 
przełożenie na generowane przez Spółkę wyniki. 

Należy zauważyć, że najbardziej wykwalifikowaną kadrę menedżerską stanowią Członkowie Zarządu Emitenta, 
będący jednocześnie jej głównymi akcjonariuszami, rozwijający działalność Spółki od początku jej istnienia, co 
znacząco zmniejsza ryzyko ich odejścia. Jednocześnie Emitent prowadzi systematyczne badania rynku pracy mające 
na celu analizowanie poziomu wynagrodzeń, jak również prowadzi ciągły proces rekrutacyjny. Zagraniczne biura 
nie będą miały charakteru studiów produkcyjnych, zatem nie będą wymagały zatrudniania wyspecjalizowanej 
kadry. Ponadto w 2012 r. zostanie wdrożony program opcji menedżerskich, dedykowany kadrze kierowniczej 
wyższego szczebla, który będzie miał na celu wzmocnienie przywiązania pracowników do Spółki. 
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1.2.6. Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy 
zamkniętej 

Specyfika działalności Emitenta sprawia, że jednym z głównych kanałów dystrybucji tworzonych produktów są 
platformy zamknięte. Emitent tworzy gry na platformy zamknięte Sony, Microsoft oraz Nintendo. Wspomniani 
producenci zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, co powoduje, że Emitent ponosi ryzyko braku ew. 
akceptacji produktu, który stworzył dla danego producenta platformy zamkniętej. 

W rzeczywistości producenci platform zamkniętych rzadko nie udzielają akceptacji danej gry (wszystkie projekty 
dotychczas zrealizowane przez Emitenta na platformy zamknięte zostały zaakceptowane przez ich producentów). 
Strategia zabezpieczenia się Emitenta przed ryzykiem odrzucenia projektu przez producenta platformy zamkniętej 
realizowana jest poprzez: 

 Prowadzenie konsultacji z właścicielami platformy zamkniętej już na etapie projektowania gry, jak również 
utrzymywanie z nimi dobrych relacji biznesowych; 

 Tworzenia gier pozwalających na ich dostosowanie do wielu różnych platform (portowanie) stosunkowo 
niewielkim nakładem pracy. W przypadku odrzucenia projektu/pomysłu przez jednego producenta 
platformy zamkniętej, Spółka jest w stanie niewielkim nakładem pracy i zasobów stworzyć analogiczny 
projekt przeznaczony na inną platformę. W dotychczasowej praktyce Emitentowi nigdy nie zdarzyło się 
uzyskać braku akceptacji tworzonej gry – rozpoczęcie ich produkcji w przypadku tworzenia gier na 
platformy zamknięte odbywa się po ówczesnym uzyskaniu zgody właściciela platformy; 

 Równolegle do tworzenia projektów na platformy zamknięte (np. Apple iOS) opracowywane są produkty 
przeznaczone dla platform otwartych (np. Google Android), których dystrybucja nie wymaga osobnej 
akceptacji projektu. 

1.2.7. Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 

Polski rynek pracy cechuje się znaczącym niedoborem wysokiej klasy specjalistów z kierunkowym wykształceniem 
w zakresie tworzenia gier wideo. W polskim systemie edukacji funkcjonuje niedostateczna liczba uczelni wyższych, 
kształcących absolwentów do zawodu twórcy gier wideo, a w efekcie niewielka też jest liczba wykwalifikowanych i 
doświadczonych pracowników, co jest nie bez znaczenia dla Emitenta w kontekście planowanego dynamicznego 
rozwoju Spółki, implikującego konieczność zatrudniania nowych specjalistów dla celów realizacji założeń 
emisyjnych.  

Należy zauważyć, iż przyjęty przez Zarząd Emitenta system rekrutacji oparty o pozyskiwanie pracowników poprzez 
networking i utrwalone relacje z przedstawicielami branży gier komputerowych w Polsce dotychczas przynosił 
satysfakcjonujące efekty i będzie kontynuowany na większą skalę. Częściowym rozwiązaniem problemu 
niedostatecznej liczby specjalistów na bydgoskim rynku pracy (skąd wywodzi się Spółka) było otwarcie w 
październiku 2011 r. studia projektowego w Łodzi. Ponadto w kolejnym kroku w połowie 2012 r. planowane jest 
otworzenie dodatkowego oddziału we Wrocławiu, gdzie występuje dostęp do szerszej liczby uczelni wyższych, jak i 
konkurencji działającej w branży produkcji gier wideo.  

Dbając o rozwój pracowników, Emitent umożliwia im udział w szkoleniach, których celem jest rozwój zarówno w 
zakresie ich obszarów kompetencji, jak również zarządzania projektami.  

Ponadto wdrożony system motywacyjny zawiera również świadczenia pozapłacowe (m.in. dostęp do prywatnej 
kliniki medycznej czy instytucji sportowych), planowane jest również wprowadzenie systemu opcji dla kadry 
menedżerskiej.  

1.2.8. Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Emitenta  

Wszelkie negatywne oceny związane z funkcjonowaniem gier wyprodukowanych przez Emitenta (w tym przede 
wszystkim publikowane w Internecie, stanowiącym główny kanał dystrybucji produktów Spółki) mogą pogorszyć 
wizerunek Emitenta i wpłynąć na utratę zaufania klientów, jednocześnie może to spowodować znaczący wzrost 
środków przeznaczanych na działania marketingowe w celu zniwelowania zaistniałej sytuacji. Pogorszenie reputacji 
Emitenta, poza utratą zaufania klientów, mogłoby również doprowadzić do rezygnacji ze współpracy części 
podmiotów współpracujących z Emitentem i rozpoczęcie korzystania z usług konkurencji, co mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 
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Emitent mając na uwadze zachowanie pozytywnego wizerunku regularnie analizuje recenzje branżowe wydanych 
zrealizowanych przez siebie projektów, jak również oceny i recenzje samych graczy. Ponadto podejmowane są 
działania zmierzające do zwiększenia liczby współpracujących ze Spółką partnerów. Jednocześnie Emitent 
podejmuje wszelkie możliwe kroki celem zminimalizowania szans wystąpienia zdarzeń, które mogłyby zostać 
wykorzystane przeciwko niemu. Emitent stara się zapewnić możliwie najlepszą jakość tworzonych gier, aby 
negatywne sytuacje nie zaistniały. Nie można jednak wykluczyć, że wraz ze wzrastającą liczbą podmiotów 
konkurencyjnych, tzw. czarny PR nie zostanie wykorzystany przeciwko Spółce. 

1.2.9. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

Strategia rozwoju przyjęta przez Zarząd Emitenta zakłada wprowadzenie na rynek blisko 50 tytułów gier w latach 
2012-2015. Realizacja założonego harmonogramu premier rynkowych związana jest z koniecznością ponoszenia 
kosztów wytworzenia gier, ich promocji oraz nakładów inwestycyjnych na rozwój własnej technologii budowy gier.  

Emitent, dzięki środkom pozyskanym z oferty prywatnej akcji zamierza sfinansować planowane prace rozwojowe 
oraz nakłady inwestycyjne. W przypadku niepełenej realizacji działań w ramach przyjętej strategii rozwoju, możliwe 
jest wystąpienie trudności w pokryciu potrzeb inwestycyjnych w kolejnych latach, co może wpłynąć na osłabienie 
pozycji konkurencyjnej w przypadku, gdyby bezpośrednim konkurentom udało się zniwelować obecnie posiadane 
przez Emitenta przewagi konkurencyjne (m.in. w zakresie posiadanych technologii tworzenia i sprzedaży gier), oraz 
wpłynąć negatywnie na przychody i zyski Emitenta. 

Zarząd Vivid Games S.A.w celu minimalizacji powyższego ryzyka zamierza dokładać wszelkich starań, m.in. poprzez 
bieżącą analizę zmian w otoczeniu rynkowym oraz dostosowywanie działań operacyjnych, aby podejmowane przez 
niego czynności przekładały się na wzrost wyników finansowych oraz zwiększanie wartości Spółki.  

1.2.10. Ryzyko związane z umowami z programistami, testerami i ich koordynatorami  

Specyfika działalności Emitenta i realizowanych przez niego projektów wymaga zastosowania elastycznych 
warunków współpracy z programistami i testerami, którzy, zwłaszcza na konkurencyjnym rynku pracy, cenią sobie 
elastyczne formuły współpracy, umożliwiające im okresowe definiowanie przedmiotu współpracy, celów i 
wynagrodzenia (np. umowy o dzieło). Z drugiej strony w realizowane projekty zaangażowane są często zespoły 
programistów i testerów, a co za tym idzie konieczna jest ich koordynacja i bieżące zarządzanie ich pracą, bieżące 
definiowanie parametrów wykonywanych przez nich prac. Taki układ wiąże się z ryzkiem potraktowania umów 
zawieranych z programistami, testerami lub koordynatorami zespołów przez organy skarbowe, organy Państwowej 
Inspekcji Pracy lub ubezpieczania społecznego inaczej niż to wynika z ich nazwy lub uzgodnionej treści, a więc 
obciążenia Emitenta innymi niż zakładał konsekwencjami fiskalnymi (kosztami pracy). Ryzyko to minimalizowane 
jest jednak poprzez bieżące śledzenie przepisów prawa i orzecznictwa w tym zakresie, przez stosowanie przez 
Emitenta odpowiednich wzorów umów, adekwatnych do wykonywanych przez poszczególne osoby prac oraz 
wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających wykazać, że charakter prawny zawieranych umów jest zgodny z 
ich nazwami i treścią.  

1.2.11. Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi, agencyjnymi i przedstawicielstwa dla 
gier  

Emitent w większości przypadków nie udostępnia swoich produktów bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy, lecz 
korzysta z usług świadczonych przez agentów i przedstawicieli (dystrybutorów), którzy mogą promować produkt, 
zajmować się marketingiem produktu i przede wszystkim dostarczają go dalszym odbiorcom bezpośrednio lub 
poprzez dedykowane portale.  

Umowy z pośrednikami zawierają standardowo dość elastyczne postanowienia w zakresie możliwości ich 
wypowiedzenia, a zatem nie można wykluczyć nieprzedłużenia tych umów na kolejne okresy, renegocjacji 
obecnych warunków handlowych lub ich przedterminowego rozwiązania.  

Opisane powyżej czynniki mogą prowadzić do ograniczenia rynku zbytu i konieczności pozyskania nowych agentów 
i przedstawicieli (dystrybutorów). Emitent minimalizuje to ryzyko współpracując z różnymi podmiotami oraz 
koncentrując się na atrakcyjności swoich produktów dla odbiorców (a co za tym idzie także dystrybutorów).  

1.2.12. Ryzyko związane z procesem weryfikacji i otrzymaniem licencji producenckich 
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Produkcja i dystrybucja gier na konsole i platformy mobilne może wiązać się z procesem weryfikacji i uzyskaniem 
niezbędnych licencji. Vivid Games jest certyfikowanym deweloperem Sony PSP/PSN Minis, Sony Vita, Nintendo DS, 
oraz Nintendo Wii. Zamierzeniem Emitenta jest sukcesywne zawieranie kolejnych umów dla platform: Microsoft 
Xbox360, Sony PlayStation 3 i innych jeszcze nieogłoszonych platform. 

Tworzenie gier może wymagać obok uzyskania licencji od producenta konkretnej platformy i procesu certyfikacji 
produktów, także zakupienia za zgodą producenta specjalistycznego oprogramowania oraz zestawu odrębnego dla 
danej platformy narzędzi/urządzeń niezbędnych przy tworzeniu aplikacji (development kit). Warunki licencyjne 
oraz warunki na jakich dostarcza się ww. narzędzia/urządzania przewidują standardowo możliwość rozwiązania 
odpowiednich umów w zasadzie bez ograniczeń i sankcji, często też dostarczane są one na podstawie potwierdzeń 
ustnych lub e-mailowych (w związku z dopuszczalnością takich form na bazie umów zawieranych po rządami prawa 
obcego lub w związku z dominującą praktyką rynku gier).  

W świetle powyższego nie można wykluczyć ryzyka naruszenia warunków licencji lub utraty przez Emitenta statusu 
licencjonowanego producenta na jedną lub kilka platform sprzętowych, co niewątpliwie może mieć negatywny 
wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.2.13. Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej  

W ramach produkcji gier Emitent pozyskuje autorskie prawa majątkowe do tych gier i ich elementów od swoich 
współpracowników, a także działa na podstawie licencji udzielanych przez producentów ich podstawowych wersji 
lub poszczególnych elementów wykorzystywanych w ramach takiej produkcji. Tego typu działalność narażona jest 
zawsze na ryzyko roszczeń osób, z którymi nie zostały zawarte żadne umowy, a które mogą uważać się za twórców 
określonych części wykorzystywanych przy tej produkcji. Może okazać się np. że osobie, która według umowy 
przeniosła prawa autorskie na Emitenta prawa te wcale nie przysługiwały, co niestety w związku z rygoryzmem 
polskiego prawa autorskie wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności Emitenta za naruszenie praw autorskich 
rzeczywistego twórcy (rygorystyczne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego uniezależniają ją 
w pewnym zakresie od winy naruszającego). 

Emitent minimalizuje to ryzyko stosując wyłącznie wzory umów ze współpracownikami lub twórcami elementów 
gier zapewniające skuteczne przejście praw autorskich na Emitenta oraz zawierające wyraźne oświadczenia o 
przysługiwaniu twórcom tych elementów praw autorskich w koniecznym zakresie, a także opieranie produkcji na 
twórczości stałych współpracowników, których prace są stale monitorowane, a przekazanie ich rezultatów 
Emitentowi jest odpowiednio dokumentowane.  

1.2.14. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Dotychczasowi kluczowi akcjonariusze Spółki, tj. Założyciele Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii B będą w posiadaniu 16 252 500 akcji serii A Emitenta, stanowiących 
65,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W 
wyniku emisji akcji serii B, 4 949 175 akcji tej serii objęła GPV, które po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego stanowić będą 19,56%. Oznacza to, iż istotni akcjonariusze Emitenta kontrolować będą 84,78% 
kapitału zakładowego Emitenta, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta. Oznacza to, iż Ci akcjonariusze będą posiadać znaczący wpływ na działalność Emitenta i kierunki jego 
rozwoju, w tym na wybór składu jego organów, ew. zmianę przedmiotu działalności Emitenta, a także będą mieli 
znaczący wpływ na podjęcie decyzji o kolejnych podwyższeniach kapitału zakładowego, które mogą wiązać się z 
rozwodnieniem stanu posiadania akcji Emitenta przez jego pozostałych akcjonariuszy.  

Z uwagi na zawartą dnia 24 kwietnia 2012 r. umowę inwestycyjną pomiędzy Założycielami a GPV istnieje 
porozumienie dotyczące wspólnego wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta pomiędzy 
akcjonariuszami będącymi stroną porozumienia.  

Zgodnie z ww. umową inwestycyjną, do chwili, gdy GPV posiadać będzie nie mniej niż 10% akcji w kapitale 
zakładowym Emitenta, Założyciele i GPV deklarują współdziałanie w celu zapewnienia uczestnictwa w Radzie 
Nadzorczej Emitenta jednej osobie wskazanej przez GPV.  

W okresie od 6 do 12 kolejnych miesięcy od daty zawarcia umowy inwestycyjnej, na pisemny wniosek GPV 
dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i umożliwienia mu objęcia akcji Emitenta kolejnej emisji, 
Założyciele są zobowiązani do zapewnienia zwołania walnego zgromadzenia Spółki, o ile wraz z wnioskiem, o 
którym mowa powyżej, GPV zaoferuje Spółce na piśmie i nieodwołanie (co najmniej w okresie 2 miesięcy) objęcie 
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do 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej 60% średniej cen 
zamknięcia notowań Spółki w ASO z 50 ostatnich sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV wniosku. Cena ta 
nie może być jednak niższa niż 0,41 PLN (czterdzieści jeden groszy) za akcję.  

W przypadku zamiaru podjęcia lub podjęcia przez walne zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał o kolejnych 
podwyższeniach kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i ustaleniem ceny emisyjnej akcji tych 
kolejnych emisji na poziomie niższym niż cena emisyjna akcji serii B (po której akcje Emitenta obejmowała GPV), 
Założyciele są zobowiązani do zapewnienia GPV możliwości objęcia takiej liczby akcji kolejnych emisji, aby 
utrzymany został taki procentowy udział GPV w akcjonariacie Emitenta na poziomie osiągniętym przez niego w 
wyniku objęcia akcji serii B.  

W przypadku podjęcia lub zamiaru podjęcia przez walne zgromadzenia Emitenta uchwały lub uchwał o kolejnych 
podwyższeniach kapitału zakładowego Emitenta z zachowaniem prawa poboru, Założyciele są zobowiązani do 
zaoferowania i sprzedaży GPV 50% przysługujących im praw poboru akcji takich nowych emisji, o ile i dopóki taka 
kolejna emisja nie spowoduje zmniejszenia się udziału Założycieli w kapitale zakładowym Spółki do 55% i poniżej.    

W okresie 60 miesięcy od daty zawarcia umowy inwestycyjnej w przypadku pojawienia się możliwości zbycia przez 
Założycieli osobie trzeciej (i) takiej liczby akcji Spółki, której sprzedaż spowodowałaby, że Założyciele posiadaliby 
mniej niż 50% obecnie posiadanych przez nich obecnie akcji Spółki lub (ii) takie liczby akcji Spółki, której sprzedaż 
spowodowałaby, że łączny udział Założycieli w kapitale zakładowym Spółki i ogólna liczba głosów Założycieli na 
walnym zgromadzeniu Spółki spadałyby w wyniku sprzedaży poniżej 50%, Założyciele zobowiązali się do 
zapewniania, aby taka osoba trzecia (lub wskazane przez nią podmioty) zaoferowała także GPV nabycie należących 
do niej akcji serii B, na warunkach nie gorszych i po cenie niższej niż zaoferowane Założycielom – w wyniku czego 
GPV przysługiwać będzie prawo przyłączenia do tej transakcji. 

1.2.15. Ryzyko zdarzeń losowych 

Podobnie jak każdy podmiot gospodarczy, Emitent narażony jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. 
Wystąpienie czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na sytuację 
finansową lub gospodarczą Emitenta oraz prowadzoną przez niego działalność. 
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1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1. Ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzenia instrumentów finansowych do 
obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub 
jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi 
na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

1.3.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO 

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres 
dłuższy niż trzy miesiące: 

1) na wniosek Emitenta, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO przed podjęciem decyzji o wykluczenie instrumentów finansowych z 
obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym 
przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Ponadto na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi emitenta, jeżeli nie wykonuje on obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO (Obowiązki 
emitentów instrumentów finansowych w ASO). 

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ 
na notowanie jego instrumentów finansowych w ASO, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego 
zawieszenia przez Organizatora ASO obrotu tymi instrumentami finansowymi w ASO. 

Zgodnie z 18 ust. 7 pkt. 1 i 3 Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym 
Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy autoryzowanych doradców, Organizator 
ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu lub interes uczestników obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a 
także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w ASO lub wykluczenia go z tego działania, 
Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie 
nowej umowy z Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z 
Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót instrumentami 
finansowymi dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenie prawidłowego 
funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO lub naruszenia interesów inwestorów, na 
żądanie Komisji Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

1.3.3. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
Emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość 
Emitenta z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego, 
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4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta 
obejmującego likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Ponadto na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z 
obrotu w ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO (Obowiązki 
emitentów instrumentów finansowych w ASO).  

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów.  

Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 Organizator ASO może 
upomnieć Emitenta, jeżeli nie wykonuje on obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO. Informację o 
upomnieniu Organizator ASO może opublikować na swojej stronie internetowej. 

1.3.4. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od wprowadzenie 
instrumentu finansowych do obrotu w ASO, do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu 
instrumentów finansowych celem dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie. 
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja może nałożyć 
karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN.  

Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych obrotu, 

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN, albo 

3) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych obrotu, 
nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.  

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 ustawy o ofercie. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 1 000 000 PLN.  

1.3.5. Ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi Emitentami finansowych w 
ASO 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich 
wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność 
instrumentów finansowych Emitenta oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez 
inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest o 
wiele niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także ocenić w jaki sposób 
będzie się kształtować cena instrumentów finansowych Emitenta. W związku z powyższym mogą występować 
trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej ilości akcji, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego 
wzrostu/znaczącego spadku akcji będących przedmiotem obrotu, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich 
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zakupu bądź sprzedaży. Należy zdawać sobie także sprawę z faktu, że inwestowanie w instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych, gdyż jak wspomniano wyżej, są to instrumenty dużo mniej płynne, emitenci są z reguły firmami 
mniejszymi lub na wcześniejszym etapie rozwoju, co oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego. 
Emitenci notowani na ASO nie podlegają aż tak szerokim obowiązkom informacyjnym i rygorom (sankcjom) jak 
emitenci na rynku głównym. 

Większość z powyższych czynników wpływających na ceny instrumentów finansowych jest niezależnych od 
Emitenta i podejmowanych przez niego działań. Przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen instrumentów 
finansowych zarówno w krótkim, średnim, jak i długim terminie jest bardzo trudno.  

1.3.6. Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji 

Prawo do akcji jest papierem wartościowym inkorporującym prawo do otrzymania akcji nowej emisji po 
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. W przypadku niedojścia emisji 
akcji serii B do skutku, posiadasz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w kwocie będącej iloczynem liczby praw 
do akcji zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz ceny emisyjnej akcji serii B wynoszącej 0,34 PLN. Zwrot 
środków zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o 
odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Inwestorzy, którzy nabędą 
prawo do akcji serii B notowane w ASO po cenie wyższej niż cena emisyjna akcji serii B mogą ponieść stratę w 
wyniku niedojścia emisji do skutku. 

1.3.7. Ryzyko niedojścia emisji akcji serii B do skutku 

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii B Zarząd Spółki nie złoży w Sądzie Rejestrowym wniosku o rejestrację 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B albo Sąd Rejestrowy prawomocnym 
postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o przeprowadzoną emisję akcji serii B, 
wówczas emisja nie dojdzie do skutku. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku, Inwestorzy otrzymają kwoty wpłacone na akcje serii B bez jakichkolwiek 
odsetek lub odszkodowań. 
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2. ROZDZIAŁ: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ORAZ OŚWIADCZENIA O 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

2.1. Emitent 

Firma:  Vivid Games Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:  ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 52 3215728 

Faks:  +48 52 5222130  

Adres poczty elektronicznej: info@vividgames.pl  

Strona internetowa:  www.vividgames.pl  

NIP:  9671338848 

Regon:  340873302 

KRS: 0000411156 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 20 lutego 2012 r. 

W imieniu Emitenta: Remigiusz Rudolf Kościelny – Prezes Zarządu 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 

 

Oświadczenie Emitenta 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie 
pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

_________________________ 

 Remigiusz Rudolf Kościelny 

Prezes Zarządu 

  

mailto:info@vividgames.com
http://www.vividgames.pl/
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2.2. Autoryzowany Doradca 

Firma:  Capital One Advisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon:  +48 (22) 319 5688 

Faks:  +48 (22) 319 5680 

Adres poczty elektronicznej: info@capitalone.pl  

Strona internetowa:  www.capitalone.pl  

NIP:  526-27-08-783 

Regon:  017344568 

KRS: 0000177791 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 27 października 2003 r. 

W imieniu Emitenta: Marcin Jerzy Duszyński – Prezes Zarządu 

 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu 
całego Dokumentu Informacyjnego (przy czym za przygotowanie części prawnych odpowiedzialny był Doradca 
Prawny). 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późniejszymi zmianami), oraz że 
według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie 
pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 
instrumentami. 

 

 …………………………………………………………… 

 Marcin Jerzy Duszyński 

Prezes Zarządu 

  

mailto:info@capitalone.pl
http://www.capitalone.pl/
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2.3. Doradca Prawny 

Firma:  Szczeszek i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Sienna 55 lok. 12, 00-820 Warszawa 

Telefon:  +48 (22) 216 9797 

Faks:  +48 (22) 435 7775 

Adres poczty elektronicznej: biuro@siw.com.pl  

Strona internetowa:  www.siw.com.pl  

NIP:  675-137-88-19 

Regon:  120575986 

KRS: 0000291584 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 29 października 2007 r. 

W imieniu Emitenta: Piotr Szczeszek – Komplementariusz 

 

Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu części prawnych Dokumentu Informacyjnego: w rozdziale pierwszym 
punkty: 1.18, 1.2.10, 1.2.13, 1.2.14 oraz 1.3; w rozdziale drugim punkt: 2.3, w rozdziale trzecim punkty:  od 3.1.1 do 
3.1.9 oraz  punkty 3.2, 3.3 i 3.4.; w rozdziale czwartym punkty: 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.18, 4.19, 4.20, 
4.21, 4.24. 

 

Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które Doradca Prawny jest odpowiedzialny są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 

 

 …………………………………………………………… 

 Piotr Szczeszek 

Radca prawny, Komplementariusz 

 

mailto:biuro@siw.com.pl
http://www.siw.com.pl/


Dokument Informacyjny  Vivid Games S.A. 

 

   

  strona 22 z 133 

 

3. ROZDZIAŁ: DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych 

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń, co do 

przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń 

dodatkowych 

3.1.1. Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect wprowadzanych jest:  

 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

 8 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda. 

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Vivid Games Sp. z o.o. w Vivid Games S.A. 
Uchwałę w sprawie przekształcenia podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dnia 10 stycznia 2012 r. 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 
dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1 650 000 PLN do kwoty 
nie większej niż 2 530 000 PLN, tj. o kwotę nie większą niż 880 000 PLN w drodze emisji nie więcej niż 8 800 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.  

Akcje serii B zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona 
przez Zarząd (na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 NWZ z dnia 29 lutego 2012 r.) na 0,34 PLN.  

Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniach 23 marca 2012 r. – 25 kwietnia 2012 r. z 31 podmiotami, w tym 
1 osobą prawną, 1 jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz 29 osobami fizycznymi. W 
wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 8 800 000 (osiem milionów osiemset 
tysięcy) sztuk akcji serii B. Łączne wpływy z emisji akcji serii B wyniosły 2 992 000 PLN. 

Dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego 
kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. 

3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi Emitenta 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są w żaden uprzywilejowane w rozumieniu K.s.h., w szczególności co do 
prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji emitenta. Żadnemu z 
akcjonariuszy nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 K.s.h. Instrumenty finansowe Spółki nie 
są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych z instrumentami finansowymi. 

3.1.3. Ograniczenia wynikające z treści statutu spółki oraz zawartych umów cywilnych. 

Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Spółki. 

Pan Remigiusz Kościelny, Prezes Zarządu Emitenta, posiadający 8 126 250 akcji serii A Emitenta, stanowiących 
49,25% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, które stanowić będą po rejestracji akcji serii B 
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32,12% udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 
Pan Jarosław Wojczakowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiadający 8 126 250 akcji serii A Emitenta, 
stanowiących 49,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, które stanowić będą po 
rejestracji akcji serii B 32,12% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, podpisali dnia 29 lutego 2012 r. o ograniczeniu zbywalności akcji (umowa lock-up). 
Przedmiotem umowy lock-up jest ograniczenie zbywalności 98% posiadanych przez każdego z akcjonariusza akcji 
serii A Emitenta należących do Akcjonariusza. Umowy lock-up obowiązywać będą od dnia ich zawarcia do 
momentu upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii A, wyznaczonego na podstawie 
stosownej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizatora ASO. Po 
dematerializacji akcji serii A, każdy z akcjonariuszy złoży dyspozycję blokady zapisanych na rachunku papierów 
wartościowych akcji. 

Pan Paul Bragiel, posiadający 247 500 akcji serii A Emitenta, stanowiących 1,50% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii B, które stanowić będą po rejestracji akcji serii B 0,98% udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, podpisał dnia 29 lutego 2012 
r. umowę o ograniczeniu zbywalności wszystkich posiadanych przez niego akcji. Będzie ona obowiązywać od dnia 
jej zawarcia do momentu upływu 18 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania w ASO akcji serii A, 
wyznaczonego na podstawie stosownej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako 
Organizatora ASO. Po dematerializacji akcji serii A, akcjonariusz złoży stosowną dyspozycję blokady zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych akcji. 

W wyniku zawartej dnia 25 kwietnia 2012 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy Założycielami a GPV, GPV zobowiązało 
się, iż w okresie od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej do upływu okresu 6 miesięcy kalendarzowych od dnia 
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w ASO nie dokona jakiegokolwiek rozporządzenia (pod tytułem darmowym 
lub odpłatnym) jakimikolwiek akcjami Spółki serii B, objętymi w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto w terminie 3 dni roboczych od zapisania akcji serii B 
Spółki na rachunku inwestycyjnym GPV, GPV jest zobowiązane do złożenia blokady tych akcji do dnia, w którym 
upłynie okres 6 miesięcy kalendarzowych od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w ASO. 

3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Na podstawie art. 161a ustawy o obrocie w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3) Ustawy o obrocie, zakazy, o których 
mowa w art. 156-160 ustawy o obrocie mają zastosowanie do instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Informacją poufną jest zgodnie z art. 154 ustawy o obrocie, określona w sposób precyzyjny, informacja dotycząca, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku 
instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do 
publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych 
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.  

Informacja ta: 

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub 
których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia 
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów 
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych, wtedy gdyby mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez 
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 
2. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie, każdy, kto posiada informację poufną w związku z 
pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do 
informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 
prawnego o podobnym charakterze nie może wykorzystywać takiej informacji. Obowiązek ten spoczywa w 
szczególności na członkach zarządu, członkach rady nadzorczej, prokurentach lub pełnomocnikach emitenta, jego 
pracownikach, biegłych rewidentach albo innych osobach pozostających z emitentem w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, akcjonariuszach spółki publicznej lub osobach zatrudnionych 
lub pełniących ww. funkcje w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta albo osobach pozostających z 
tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Wykorzystywać 
informacji poufnej nie mogą także maklerzy lub doradcy, a także osoby posiadające informację poufną w wyniku 
popełnienia przestępstwa albo uzyskaną w inny sposób niż określony powyżej, jeżeli taka osoba wiedziała lub przy 
dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  

Oprócz zakazu wykorzystania informacji poufnej, ww. osoby są zobowiązane do nieujawniania tej informacji, a 
także do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innych osób do nabywania lub zbywania instrumentów 
finansowych, których dotyczy ta informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust 3 uzyskanie dostępu do informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, rozciąga zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 ustawy o obrocie dotyczy 
również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 4 wykorzystaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w 
posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:  
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z 
innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 
niezależnie od tego, czy transakcja której przedmiotem jest na tym rynku, albo  

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 
finansowego określonego w pkt 1, albo  

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 
przedmiotem jest dany instrument finansowy, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego 
w pkt 3).   

Zgodnie z art. 156 ust. 5 ustawy o  obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub 
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku 
emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo zbywania 
instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO.  

Na podstawie art. 158 ustawy o  obrocie, Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO, jest 
zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do określonych 
informacji poufnych, które pozostają z emitentem lub z innym podmiotem, działającym w jego imieniu lub na jego 
rzecz, w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym pełniącym funkcje 
w organach nadzorczych emitenta. 

Na podstawie art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 ustawy o obrocie nie mogą w czasie 
trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta albo 
dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Dotyczy to także osób działających jako organy 
osoby prawnej.  

Okresem zamkniętym jest: 
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1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji 
poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających 
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do wiadomości publicznej; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 
1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy końcem półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 
był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. 
a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres 
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 
1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest raport; 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ustawy o obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, a także inne pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta 
funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio 
tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 
perspektywy prowadzenia działalności, są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji 
o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (zdefiniowane w art. 160 ust. 2), na własny rachunek, 
transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. 

Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1, 
równocześnie Organizatorowi ASO oraz do publicznej wiadomości.  

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub 
jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi 
na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi 
dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenie prawidłowego funkcjonowania ASO lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji 
Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów.  

3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Na podstawie art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie, spółką publiczną jest spółka, w której co najmniej jedna akcja jest 
zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:  

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej,  

2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 
33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

3) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów  
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jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w 
terminie 4 dni roboczych od dnia w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:  

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie 
jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;  

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;  

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie, tj. o podmiotach, w przypadku 
których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach 
następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 
ustawy o ofercie publicznej (tj. informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów, a także informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów) odrębnie dla akcji 
każdego rodzaju.  

W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.  

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 
ogólnej liczby głosów w związku z:  

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;  

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również 
informacje o:  

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;  

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;  

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz, którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w 
takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz, którego ustanowiono zabezpieczenie.  

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej 
lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, określonego w 
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ww. art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku prawo głosu z takich akcji nie 
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 89 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3).  

Zgodnie z art. 87 obowiązki dotyczące zawiadomienia spoczywają odpowiednio:  

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 
publicznej;  

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez:  

a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 
ten sam podmiot;  

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi,  

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących 
w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;  

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, 
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach.  

Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania.  

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki zawiadomienia mogą być wykonywane przez jedną 
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez:  

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;  
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4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:  

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;  

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. 4 - wlicza 
się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Na podstawie art. 75 ust. 3, obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 
ustawy o ofercie publicznej nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie 
do ASO. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie 
mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 
42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy mają zamiar dokonać 
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 
roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50 000 000 EUR, (dla łącznego 
światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1 000 000 000 EUR) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest 
pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 
przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w 
koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru 
koncentracji. W art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustalono, że obowiązek zgłoszenia 
dotyczy zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR.  

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10 000 000 EUR,  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 
jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  
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3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, 
z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  

a. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

b. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

c. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o 
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

d. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 
ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje 
przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia 
zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  

Zgodnie z art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub 
przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie 
udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została 
dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 EUR, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, 
we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć 
na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10000 EUR za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo 
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
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warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania 
decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 K.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności 
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

W myśl art. 96 i 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu 
wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji).  

3.1.7. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie w Sprawie 
Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących 
przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:  

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 
5 000 000 000 EUR, oraz  

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających 
na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2 500 000 000 EUR,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR, oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed 
ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu umowy,  

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3) przejęciu większościowego udziału.  
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Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji. 

3.1.8. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Akcje serii A i B od momentu ich rejestracji w Krajowym Depozycie, na podstawie umowy (umowa o 
rejestrację), o której mowa w art. 5 ustawy o ofercie nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).  

3.1.9. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i są tożsame w prawie do dywidendy. Uchwała w sprawie podziału zysku 
netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników VIVID GAMES Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) w dniu 16 stycznia 2012 r. 

3.1.10. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

W latach 2006-2011 Spółka nie wypłacała dywidendy.  

Zarząd Spółki nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2012 r. W kolejnych latach 
obrotowych, zgodnie z przyjętą długoterminową polityką kreowania wartości przedsiębiorstwa, podstawowym 
kryterium branym pod uwagę przez Zarząd przy tworzeniu rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy będzie 
stopień zapotrzebowania na środki związane z realizacją strategii rozwoju.  

Spółka planuje rozpoczęcie wypłacania dywidendy w wysokości nie większej niż 30% wypracowanego rocznego 
zysku począwszy od podziału zysku zrealizowanego w 2013 roku po osiągnięciu stabilizacji przychodów, rentowości 
oraz zaspokojenia planowanych potrzeb inwestycyjnych. 

3.2. Podstawy prawne emisji instrumentów finansowych Emitenta oraz ich wprowadzenia do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  

Podstawą prawną emisji akcji serii A była uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vivid Games 
Sp. z o.o. Akcje serii A zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 20 lutego 2012 r. 

Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Vivid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 

 z dnia 10 stycznia 2012 roku 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Vivid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 
działając na podstawie art. 551 i 563 kodeksu spółek handlowych postanawia: 

1) przekształcić spółkę pod firmą Vivid Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej – „spółka 
przekształcana”) w spółkę akcyjną pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej – 
„spółka przekształcona”); 

2) przyjąć wartość majątku spółki przekształcanej na kwotę 1 468 000 zł ( jeden milion czterysta sześćdziesiąt 
osiem tysięcy);  

3) ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej na kwotę 1 650 000 zł (jeden milion sześćset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), który dzielić się będzie na 16 500 000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) 
akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 
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4) ustalić, że akcje spółki przekształconej przysługują dotychczasowym wspólnikom spółki przekształcanej w 
następujący sposób: 

a) Remigiusz Rudolf Kościelny – 8 250 000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 

b) Jarosław Wojczakowski – 8 250 000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 

5) ustalić, że:  

 akcje spółki przekształconej zostaną wydane wspólnikom spółki przekształcanej, którzy złożą 
oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek 
handlowych,  

 akcje serii A przyznane wspólnikom spółki przekształcanej uczestniczącym w przekształceniu będą 
akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi, 

 łączna kwota wypłat dla wspólników nieuczestniczących w przekształceniu, zgodnie z art. 563 pkt.3 
kodeksu spółek handlowych, nie przekroczy 10% (dziesięciu procent) wartości bilansowej majątku 
spółki przekształcanej, to jest kwoty 146 800 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset 
złotych), 

 członkami Zarządu Spółki Vivid Games Spółki Akcyjnej będą Remigiusz Rudolf Kościelny jako Prezes 
Zarządu oraz Jarosław Wojczakowski jako Wiceprezes Zarządu.  

6) wyrazić zgodę na następujące brzmienie statutu spółki przekształconej: 

(w tym miejscu w protokole ze Zgromadzenia Wspólników został zamieszczony Statut spółki 
przekształcanej) 

 

Podstawą prawną emisji akcji serii B była uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Emitenta z dnia 29 lutego 2012 r. Akcje serii B nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców KRS, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie został jeszcze 
złożony do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS wniosek w sprawie rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 29 lutego 2012 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji 
prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 431 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Vivid Games Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 650 000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 2 530 000 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. o 
kwotę nie większą niż 880 000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 8 
800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

3. Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  
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4. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.  

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii B. 

6. Objęcie akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona nie 
więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom. 

7. Ustala się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w terminie do dnia 30 
kwietnia 2012 r. 

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o 
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 
rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 K.s.h. w związku z art. 431 § 7 K.s.h. 

9. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), pozbawia się w całości prawa poboru akcji dotychczasowych 
akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji emisji serii B są cele emisji, którymi są 
pozyskanie w drodze subskrypcji prywatnej środków finansowych niezbędnych dla dalszego dynamicznego 
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. 

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu 
przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 530 000 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy 
złotych) i dzieli się na: 

a) 16 500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

b) nie więcej niż 8 800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

Dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządu złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz 
postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O 
DOOKREŚLENIU  

WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

§ 1. 

Remigiusz Rudolf Kościelny i Jarosław Wojczakowski, w imieniu spółki pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu 
spółek handlowych, oświadczają, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na 
podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2012 roku, 
zaprotokołowanej przez Monikę Gutmańską-Pawłowską, notariusza w Bydgoszczy za numerem Repertorium 
A nr 1399/2012, objęty został kapitał zakładowy w wysokości 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy 
złotych), to jest objęto 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. 

 

§ 2. 

Z uwagi na powyższe, stawający oświadczają, że dookreślają wysokość kapitału zakładowego w statucie 
spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
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„§ 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 2 530 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i 
dzieli się na: 

a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

b)  8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” 

3.2.1. Dematerializacja oraz wprowadzenie do obrotu w ASO  

 

Decyzja o wyrażeniu zgody na rejestrację akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B w Krajowym Depozycie 
została podjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 lutego 2012 r.  

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 29 lutego 2012 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

 

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z 
art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki pod firmą VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwala co następuje: 

1. wyraża się zgodę na pozbawienie akcji serii B formy dokumentu oraz wyraża się zgodę na 
rejestrację akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na 
podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

2. wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.,  

3. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, 
mających na celu rejestrację akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, w tym do zawarcia umowy o 
rejestrację oraz umowy o uczestnictwo z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,  

4. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą 
zmierzały do wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect,  

5. w przypadku wydania akcji serii A lub B, upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych akcji w 
depozycie firmy inwestycyjnej, celem ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
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3.3. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa majątkowe, a także prawa korporacyjne, które zostały opisane poniżej. 
Żadne akcje emitenta (zarówno akcje serii A, jak i serii B) nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, w 
szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

3.3.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.3.1.1. Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od 
tego dnia stosownie do art. 348 § 3 K.s.h. 

3.3.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo 
poboru (art. 433 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie 
spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: 

1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 

2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
likwidacji Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
likwidacji Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

3.3.1.3. Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.  

3.3.1.4. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 K.s.h.) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 
w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi.  
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3.3.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.3.2.1. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw i projektów uchwał (art. 400-401 
K.s.h.)  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie 
podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, 
na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z 
obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd Emitenta jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza 
projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

3.3.2.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹ - 406³ K.s.h.)  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 
na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 
imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę 
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się 
numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż 
po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce 
zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
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wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed 
datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn 
technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą 
walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.  

3.3.2.3. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 K.s.h.) 

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 
posiadanych akcji.  

3.3.2.4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 K.s.h) 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub 
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 

3.3.2.5. Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania 
nie dotyczy akcji niemej),  

2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy 
lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

3.3.2.6. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 
K.s.h)  

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może 
udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z tym, że nie 
później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w 
miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia 
przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 K.s.h. (art. 429 § 1 K.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na 
podstawie art.428 § 5 i 6 k.s.h. (art. 429 § 2 K.s.h.) 
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3.3.2.7. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 K.s.h.). 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 
czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub 
podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do 
naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani 
na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

3.3.2.8. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 
385 § 3 K.s.h.)  

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób  
powołania Rady Nadzorczej. 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. wobec określonej spółki 
handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z 
żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu 
powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia 
liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym 
także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji 
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

3.3.2.9. Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na 
piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. 
wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 
K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z 
żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu 
powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia 
liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym 
także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji 
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

3.3.2.10. Prawa związane z dokumentacją Emitenta: 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 K.s.h.),  

Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 K.s.h.),  

Prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku 
Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 402² K.s.h),  

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu 
wniosków w sprawach objętych porządkiem WZA, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania księgi protokołów WZA oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania ich na stronie 
internetowej (art. 421 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 
505, 540, 561 K.s.h.).  
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Prawo żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby 
głosów, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 
żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz 
wystąpienia do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej). 

3.4. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

3.4.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Stosownie do art. 17 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 r. 
nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których 
podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną należy uznać za przychody z kapitałów 
pieniężnych. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu dywidendy o 
jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty 
pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 updof.  

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest 
emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 nr 8, poz. 60 z 
późn. zm. „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 
41 ust. 4 updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest obowiązany pobierać 
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty podatku w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego (art. 42 updof). Z powyższych przepisów jasno wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób 
fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje potwierdzenie w 
interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. 
sygnatura: IBPBII/2/415-1323/10/HS z 10 marca 2011 r., IBPBII/2/415-1324/10/HS z 10 marca 2011 r. oraz 
IPPB2/415-777/09-2/AS z 19 marca 2010 r. 

3.4.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 nr 74 poz.397 z 
późn. zm., w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest 
dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których 
mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in. dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 1 
updop dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem w 
wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Zwalnia się w ust. 4 omawianego artykułu od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b w przypadku, kiedy spółka 
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej 
te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch 
lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 
przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Regulacje przedstawione powyżej stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, iż podatnik przedłoży 
płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwe organy podatkowe.  

Spółki dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych są stosownie do art. 26 ust. 1 updop obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Na Spółce jako na płatniku ciąży na podstawie art. 26 ust. 3 updop obowiązek przekazania kwoty podatku w 
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych. Ponadto, Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku zaś podatnikom niemającym 
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych 
wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 

3.4.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych, określonych w 
updop. Tym samym przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, a 
kosztami uzyskania przychodu, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji pomniejszona o wydatkami poniesionymi na 
objęcie lub nabycie akcji (wydatki staja się kosztem uzyskania przychodu dopiero przy zbyciu akcji). Dochód ze 
zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i stosownie do art. 19 updop podlegają 
opodatkowaniu według 19 % stawki. 

Podatnicy podatkowego od osób prawnych, którzy sprzedali akcje, zobowiązani są zgodnie z art. 25 ust. 1 updop 
do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie 
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miesiące. Podatnik może wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego 
wykazanego we właściwym zeznaniu rocznym. 

Powyższe postanowienia updop stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te mogą odmienne regulować zasady 
opodatkowania osób prawnych niebędących rezydentami, osiągających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

3.4.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Zgodnie z art. 30b updof opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w 
spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. 
Przepis ten nie znajdzie zastosowania na mocy art. 30b ust. 4 updof w sytuacji, gdy odpłatne zbycie papierów 
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w 
wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi 
dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

W omawianej sytuacji dochodem jest: 

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 
38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o 
których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 
ust. 1 pkt 38, 

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną 
albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub 
jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej 
w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 updof po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu 
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 updof, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. 

Jednocześnie stosownie do art. 30b ust. 3 updof zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe. 
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3.4.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Stosownie do art. 3 ust. 2a updof osoby fizyczne, niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Podobną regulację zawiera updop w art. 3 ust 2, 
który stanowi, iż podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają 
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opisane powyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz 
zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się również do opodatkowania dochodów 
uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci), o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie 
stanowią inaczej.  

Tym samym w przypadku inwestorów zagranicznych, przychód z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, podatkiem u źródła w wysokości 19 % 
przychodu. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku - Emitencie (art. 22 updop i art . 
30a ust. 1 pkt 4 updof).  

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 updop zwalnia się w od podatku dochodowego dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b updop w przypadku, kiedy 
spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej 
te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch 
lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 
przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo nie jest 
dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od 
zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie wskazał 
wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki traktowane jest jako dokonane na 
terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki: 
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1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim 
przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na 
terytorium Polski”), 

2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy 
majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości). 

Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu osoby 
prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania mogą zmieniać zasady opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie mogą znaleźć 
preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle podatku z powyższych tytułów. Z uwagi 
na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa należy zauważyć, iż w 
przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych dochodów i są nie do pogodzenia z przepisami 
polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym moc wiążąco należy przyznać postanowieniom 
umowy. 

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe w tym ze sprzedaży akcji 
podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji tj. państwie w którym podatnik ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę czy też zarząd. Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła istnieje wyłącznie w 
odniesieniu do ściśle określonych przypadkach - przede wszystkim w sytuacji, gdy majątek spółki, których akcje są 
zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji podatkowej 
wydanego przez właściwe władze podatkowe. 

3.4.6. Podatek od spadków i darowizn 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z 
późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych podlegających 
wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, nie 
będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia - w chwili otwarcia 
spadku lub zawarcia umowy darowizny, ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub 
darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosunki osobiste, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym determinują zarówno minimum wolne od opodatkowania, jak i wysokość 
stawki podatku od spadków i darowizn. Przynależność do grupy podatkowej determinująca wysokość 
podatku ustala się w oparciu o art. 14 powyższej ustawy. Jednocześnie art. 4a określa krąg osób, które po 
spełnieniu pewnych wymogów informacyjnych zostają zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Do osób tych 
należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. 

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 updof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia 
akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 
podatku od spadków i darowizn 

3.4.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Artykuł 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010, nr 
101, poz. 649 z późn. zm., dalej „pcc”) stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących 
instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na rynku regulowanym albo w ASO, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 
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- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 
1538, z późn. zm.3). 

W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych w tym akcji podlega opodatkowaniu pcc, stawka podatku 
od takiej transakcji wynosi 1 % wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 
ustawy o pcc). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, który jest obowiązany, bez wezwania organu 
podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie pcc oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podatek pobierany jest przez płatnika, 
którym między innymi jest notariusz, jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego. 

3.4.8. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać obowiązek 
płatnika do obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego. 

Na podstawie art. 30 §1 i § 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregokolwiek z nałożonych na 
niego obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a 
niewpłacony. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 
stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443643&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.375063:part=a8:nr=1&full=1
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4. ROZDZIAŁ: DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej 

Firma:  Vivid Games Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:  ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 52 3215728 

Faks:  +48 52 5222130  

Adres poczty elektronicznej: info@vividgames.pl  

Strona internetowa:  www.vividgames.pl  

NIP:  9671338848 

Regon:  340873302 

KRS: 0000411156 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 20 lutego 2012 r. 

W imieniu Emitenta: Remigiusz Rudolf Kościelny – Prezes Zarządu 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności K.s.h. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 

przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie 

zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Postanowienie o przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną zostało wydane dnia 20 lutego 2012 r. przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.  

Do utworzenie Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.  

  

mailto:info@vividgames.pl
http://www.vividgames.pl/
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4.5. Krótki opis historii Emitenta 

Vivid Games jest jednym z najnowocześniejszych, niezależnych studiów deweloperskich w Europie. Filozofia Spółki 
opiera się na pasji i zaangażowaniu w wykonywaną pracę oraz dążeniu do doskonałości prowadzonej działalności. 
Spółka działa w najbardziej dynamicznym sektorze rynku gier komputerowych – grach mobilnych, prowadząc 
sprzedaż w formie cyfrowej. Emitent starannie opracowuje design, wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, 
a także stosuje unikatową, autorską technologię, pozwalającą na szybkie dostosowanie gier do różnych platform 
sprzętowych. Jednocześnie uwzględnia przy tym stale zmieniające się wymagania odbiorców i potrzeby rynku. 

Historia działalności Spółki sięga 2006 r., kiedy to obecni akcjonariusze oraz członkowie Zarządu, Remigiusz 
Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski, rozpoczęli prowadzenie działalności pod marką Vivid Games s.c.  

Bezpośrednim poprzednikiem prawnym Emitenta była Vivid Games sp. z o.o., która została zawiązana 30 grudnia 
2010 r. Vivid Games Spółka Akcyjna została zarejestrowana 20 lutego 2012 r. 

W ciągu ponad pięciu lat działalności Vivid Games opracował ponad 150 projektów, prowadząc długotrwałą i ścisłą 
współpracę ze znanymi na całym świecie partnerami branżowymi, stając się rozpoznawalnym na 
międzynarodowym rynku studiem deweloperskim na rynku gier mobilnych i cyfrowych. Uznanie partnerów Spółka 
zdobyła m.in. dzięki autorskiej technologii V-TECH, która pozwala niezwykle szybko i sprawnie dostosować 
produkty do wszystkich platform. Te elementy sprawiają, że działalność Vivid Games gwarantuje cyfrową 
doskonałość (Digital Excellence). 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z ponad 5-letniej historii działalności Emitenta związanej z 
produkcją gier wideo: 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Październik rozpoczęcie prowadzenia działalności Vivid Games s.c. przez Remigiusza Kościelnego oraz 

Jarosława Wojczakowskiego, związanej z produkcją gier wideo 

 Listopad podpisanie kontraktu na produkcję kilkunastu gier mobilnych dla MobilityZone, izraelskiej 
spółki świadczącej usługi dostarczania treści rozrywkowych dla operatorów 
telefonicznych na świecie, www.mobilityzone.net 

 Grudzień ukończenie prac nad pierwszą wersją autorskiej technologii V-TECH, kompleksowej 
technologii obejmującej swoim zakresem wszystkie obszary produkcji gier 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Kwiecień  podpisanie umowy dystrybucji gier na urządzenia mobilne z największym dystrybutorem 

gier komórkowych w Polsce, Mobile Entertainment Europe, www.meeurope.com. 
Rozpoczęcie dystrybucji autorskich produktów 

 Czerwiec wykonanie pierwszej gry marketingowej dla operatora sieci komórkowej Plus GSM, 
www.plus.pl 

 Wrzesień uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla konsol Nintendo DS oraz Nintendo 
Wii 

 Październik podpisanie umowy na dystrybucję autorskich gier z jednym z największych wydawców 
gier komórkowych w Wielkiej Brytanii, Hands-On Mobile  

 Listopad podpisanie kontraktu na wykonanie gry dla konsoli Nintendo DS z niemiecką spółką DTP 
Entertainment AG, www.dtp-entertainment.com  

 Listopad stworzenie gry mobilnej opartej na światowym przeboju – „Crazy Frog Racer” 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Luty  wdrożenie systemu ERP do zarządzania projektami i zasobami ludzkimi 

http://www.mobilityzone.net/
http://www.meeurope.com/
http://www.plus.pl/
http://www.dtp-entertainment.com/
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 Wrzesień uczestnictwo i patronat w założeniu Europejskiego Centrum Gier w Krakowie, 
www.ega.org.pl 

 Listopad uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla systemów Apple iOS (iPod, iPhone, 
iPad) oraz wydanie pierwszej gry „Samurai Puzzle Battle” na tą platformę 

 Grudzień wielokrotnie nagradzana gra „Samurai Puzzle iOS” uzyskuje nagrodę „Najlepszej Gry 
Strategicznej 2008” 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Styczeń kontynuacja budowy sieci dystrybucji autorskich gier komórkowych, umowy podpisane z 

blisko 30 partnerami z całego świata 

 Luty podpisanie długofalowej umowy na produkcję gier z I-play z Wielkiej Brytanii, 
www.iplay.com, spółki zależnej koncernu Oberon Media ze Stanów Zjednoczonych, 
www.oberon-media.com, rozpoczęcie produkcji pierwszej gry MotoGP 2009 - opartej na 
licencji wyścigów motorowych 

 Kwiecień  podpisanie umowy licencyjnej z Ekstraligą Żużlową i pozyskanie najbardziej 
rozpoznawalnej licencji rozgrywek Speedwaya w Polsce 

 Maj wydanie pierwszej gry na platformę Facebook, „Alen Bob”  

 Czerwiec podpisanie kontraktu z Connect 2 Media z Wielkiej Brytanii, www.connect2media.com, 
na produkcję gry opartej na licencji „The Dog” 

 Listopad  nawiązanie współpracy z Jonem Hare - jednym z najbardziej znanych designerów gier 
wideo na świecie 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Styczeń Zawarcie wieloletniej współpracy z Mr. Goodliving z Finlandii, spółki zależnej koncernu 

Real Networks ze Stanów Zjednoczonych, www.realnetworks.com, i rozpoczęcie 
produkcji pierwszej gry – „NCIS” opartej na licencji serialu TV o tej samej nazwie 

 Lipiec autorska technologia V-TECH wspiera ponad 2000 urządzeń dla większości platform 
sprzętowych 

 Listopad zakończenie produkcji pierwszej gry w cyfrowej dystrybucji dla konsoli Nintendo DSi 

 Grudzień przekształcenie Vivid Games w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Styczeń podpisanie 3-letniej umowy na licencję FIS Speedway Grand Prix Series 

 Luty uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla konsoli Sony PSP 

 Marzec we współpracy z brytyjską spółką The Bitmap Brothers, www.bitmap-brothers.co.uk - 
zakończenie produkcji Speedball 2 Evolution – jednego z największych retro-hitów  

 Maj uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla konsoli Sony Vita 

 Sierpień Ski Jumping 2011 jako pierwsza z gier Vivid Games przekracza próg 1 mln pobrań na 
platformie Apple iOS po 8 miesiącach od premiery 

 Październik otworzenie studia produkcyjnego w Łodzi 

 Listopad podpisanie umowy z Incross z Korei Płd., www.innoace.com, na dystrybucję autorskich 
produktów Vivid Games na platformie Android na terytorium Azji 

 Grudzień założenie spółki zależnej w Londynie, w której 100% udziałów należy Emitenta 

 Grudzień zakończenie prac nad Ski Jumping 2012, podpisanie umowy wydawniczej z Just A Game 
na dystrybucję platform Apple i Android w Europie oraz PC/Mac na całym świecie; 
podpisanie umowy wydawniczej z Connect 2 Media na dystrybucję na platformie J2ME. 

http://www.ega.org.pl/
http://www.iplay.com/
http://www.oberon-media.com/
http://www.connect2media.com/
http://www.realnetworks.com/
http://www.bitmap-brothers.co.uk/
http://www.innoace.com/
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 Grudzień Wyróżnianie tytułem Wizjonera IT oraz za Innowacyjną Usługę (tworzenie gier na 
urządzenia przenośne z zaimplementowanymi reklamami) w ramach Konkursu „Krajowi 
Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011” 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
> 

       
 Styczeń rozpoczęcie produkcji pierwszej gry dla platformy Sony Vita 

 Styczeń podpisanie umowy z TVP S.A. na promocję gry Ski Jumping 2012 w Studio Sport 

 Luty objęcie funkcji członka RN przez Paula Bragiela 

 Luty Zakończenie produkcji gry Championship Racing 2012, której dystrubcja na platformie 
J2ME prowadzona będzie przez Connect2Media. 

 Luty Przekształcenie w spółkę akcyjną 

 Marzec Przeprowadzenie oferty akcji serii B 

 Kwiecień Zakończenie produkcji oficjalnej gry oraz aplikacji mobilnej FIM Speedway GP 2012 

 Kwiecień Gra FIM Speedway 2011 nominowana w kategorii najlepsza gra mobilna konkursu Polish 
Game Awards 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Statutu Spółki na kapitały własne 
składają się: 

a) Kapitał zakładowy 
b) Kapitał zapasowy 
c) Inne fundusze i kapitały na pokrycie szczególnych strat i wydatków. 

Zostały utworzone następujące kapitały (fundusze) własne Emitenta: 

1) Kapitał zakładowy 
2) Kapitał zapasowy 
3) Kapitał rezerwowy 

Kapitał zakładowy na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 1 650 000 PLN (jeden 
milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitały zakładowego w drodze emisji akcji serii B, kapitał zakładowy Emitenta 
będzie wynosił 2 530 000 PLN (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 25 300 000 
(dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy) akcji, w tym: 

a) 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 
b) 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 

 

Zgodnie z art. 396 § 1 K.s.h. oraz postanowieniami § 18 Statutu Spółki, kapitał zapasowy na pokrycie straty, na 
który przelewa się co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 
1/3 części kapitału zakładowego Spółki. Na kapitał zapasowy przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy 
wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Emitent nie posiadał kapitału 
zapasowego.  
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Tabela 1. Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r., tys. PLN 

L.p. Określenie funduszu  

1 Kapitał zakładowy 1 650,0 

2 Należne wkłady na poczet kapitału podst. 0,0 

3 Kapitał zapasowy 0,0 

4 Kapitał rezerwowy 60,0 

5 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 

6 Wynik netto bieżącego okresu  228,3 

  Razem kapitały własne 1 938,3 

Źródło: Emitent 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości, w związku z tym nie istnieje nieopłacona część kapitału 
zakładowego. 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo 

do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do 

nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji, a także żadnych innych obligacji.  

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w 

granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również 

liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu 

Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Na podstawie § 6 ust. 7 Statutu Spółki w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę 
akcyjną (czyli począwszy od dnia 20 lutego 2012 r.), Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 82 500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) 
złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z w/w podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie 
emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego dokonywane będą 
wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu 
motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki. Jeżeli będzie to uzasadnione celami i 
warunkami w/w programu motywacyjnego, Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne, o 
których mowa w art. 447 § 7 K.s.h. lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym 
podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym w/w programem motywacyjnym 
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zgodnie z warunkami tego programu. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 
emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnym rynku regulowanym ani w 
alternatywnym systemie obrotu. W związku z instrumentami finansowymi Emitenta nie były także wystawiane 
kwity depozytowe. 

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek 

jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy 

(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale 

zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie Vivid Games Ltd. z siedzibą w Londynie.  

Emitent nie jest powiązany kapitałowo z innymi spółkami handlowymi w rozumieniu K.s.h. 

Istnieją następujące powiązania osobowe członków organów Emitenta:  

1. Pan Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie wspólnikiem i wiceprezesem 
zarządu spółki MobiTrade Sp. z o.o.  

2. Pan Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie wspólnikiem i 
wiceprezesem zarządu spółki MobiTrade Sp. z o.o.  

3. Pan Karol Jerzy Stefański – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie właścicielem firmy 
Good Solutions. 

4. Pan Marcin Duszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Prezesem 
Zarządu Capital One Advisers sp. z o.o., doradcy finansowego oraz Autoryzowanego Doradcy Emitenta. 
Ponadto pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach Capital One Partners sp. z o.o. oraz StockTree sp. z o.o., 
jest również komandytariuszem w spółce Capital One Partners sp. z o.o. sp. k. 

5. Pan Piotr Szczeszek członek Rady Nadzorczej Emitenta jest komplementariuszem Szczeszek i Wspólnicy 
Sp.K. Kancelaria Radców Prawnych. (doradca prawny Emitenta). Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej INFOSYSTEMS S.A. oraz zasiada w RN spółki GoAdvisers S.A.  

6. Paul Bragiel – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie współtwórcą i Partnerem 
Zarządzającym w i/o ventures, akceleratora nowych przedsięwzięć wczesnego etapu. Pełni z ramienia PF 
IIc, pełni również rolę doradcy i inwestora w podmiotach prawa amerykańskiego: doubledutch, 
crowdgather, graph science, uber, aksel, flingo, yourmech, openocean, life360, kapture, scripted, skout, 
cc:betty; prawa brytyjskiego: playfire; prawa fińskiego: microtask, transfluent, applifier; prawa 
brazylijskiego: 2mundos, segurar oraz prawa argentyńskiego: taringa. Zasiada także w Radzie Nadzorczej 
Spółki Intelliwise S.A.  

7. Tomasz Muchalski – współzałożyciel i członek zarządu Everest Consulting Sp. z o.o., założyciel i dyrektor 
zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. 
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4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 

produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 

towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w 

podziale na segmenty działalności 

4.12.1. Opis działalności  

Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie założone przez Remigiusza Kościelnego oraz Jarosława 
Wojczakowskiego, zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i 
stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz nowoczesne telefony komórkowe (smartfony) – które stanowią 
najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor rynku. Działalność pod marką Vivid Games prowadzona jest od 2006 
r. Oprócz głównej siedziby Spółki zlokalizowanej w Bydgoszczy, od października 2011 r. Emitent posiada drugie 
studio projektowe w Łodzi, a kolejna siedziba zostanie otwarta we Wrocławiu w połowie 2012 r, co ma na celu 
wykorzystanie potencjału szkolonych na Dolnym Śląsku projektantów gier. 

W celu umożliwienia sprzedaży gier Emitenta na platformie Google Play (dawniej Android Market), jak również 
umożliwienie lepszego kontaktu z partnerami biznesowymi, w grudniu 2011 r. została założona spółka zależna 
Vivid Games Ltd. z siedzibą w Londynie. Biuro operacyjnie zarządzane jest przez Jona Hare – jednego z najbardziej 
znanych europejskich dyrektorów kreatywnych i game designerów, który w swoim dorobku biznesowym posiada 
ponad 10 gier znajdujących się na szczycie międzynarodowych list sprzedaży (m.in. Sensible Soccer) oraz ponad 25-
letnie doświadczenie w branży gier wideo. 

Kolejnym krokiem na ścieżce rozwoju Emitenta, dzięki stworzonej przez Zarząd unikalnej sieci partnerów, będzie 
uruchomienie w 2012 r. biura w San Francisco, na którego czele stanie Paul Bragiel – członek Rady Nadzorczej, od 
wielu lat związany z Doliną Krzemową, posiadający rozległe kontakty biznesowe, zaangażowany w szereg 
projektów związanych z zarządzaniem oraz inkubowaniem projektów internetowych. Dzięki temu Spółka otrzyma 
bezpośredni dostęp do klientów oraz partnerów z USA, a posiadanie biur na obszarze dwóch z największych 
rynków gier będzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost rozpoznawalności i wiarygodności Vivid 
Games na arenie międzynarodowej. 

W okresie kilkuletniej obecności na rynku, Emitent zrealizował ponad 150 gier, w większości na zlecenie 
zewnętrznych partnerów (innych studiów deweloperskich, właścicieli platform sprzętowych czy operatorów GSM) 
co potwierdza posiadanie przez Spółkę wysokich kompetencji technologicznych.  
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Rysunek 1. Platformy, na które gry publikuje lub będzie publikować Vivid Games 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta; * w trakcie realizacji 

Emitent jest licencjonowanym partnerem Apple, Sony oraz Nintendo – co umożliwia Spółce projektowanie gier na 
konsole i urządzenia tych producentów (m.in. Nintendo Wii, Nintendo DS, Apple iPhone, Apple iPad, Sony PSP, 
Sony Vita). Oprócz tego Vivid Games tworzy gry na platformy otwarte, np. Google Android. W 2012 r. Emitent 
podpisze stosowne umowy i rozpocznie również realizowanie projektów na platformy: Sony PlayStation 3, 
Microsoft Xbox 360, Blackberry, oraz nowoczesne telewizory. 

W ramach dotychczasowej działalności Vivid Games nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma partnerami 
branżowymi. Wśród nich, oprócz wspomnianych wcześniej producentów platform oraz licencjodawców, na które 
Emitent tworzy swoje gry, znajdują się również najwięksi na świecie wydawcy gier oraz międzynarodowi twórcy 
rozwiązań rozrywkowych na platformy mobilne.  
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Rysunek 2. Partnerzy Vivid Games 

 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

4.12.2. Model biznesowy 

Zamysłem założycieli Vivid Games było stworzenie światowej klasy studia deweloperskiego, posiadającego 
kompleksowy know-how technologiczny oraz wydajny system produkcji, zarządzania i marketingu – to dzięki 
niemu produkty Spółki dostępne są na niemal wszystkie popularne platformy sprzętowe (konsole stacjonarne i 
przenośne, komputery PC i Mac oraz nowoczesne telefony komórkowe). Vivid Games w ciągu 5 lat działalności stał 
się specjalistą w produkcji gier zarówno na zlecenie, jak i własnych tytułów (opartych o licencje, jak również 
będących zupełnie autorskimi projektami). 

W celu sprostania nieustannie rosnącym wymaganiom ze strony użytkowników, zwiększającym się możliwościom 
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Games cechują się ciekawymi, trafiającymi w gusta klientów pomysłami, najwyższą jakością wykonania i bogatą 
treścią, bardzo często powstają w oparciu o licencje lub oparte są o świat rzeczywisty (np. gry sportowe). Emitent 
promuje własne pomysły (np. seria Ski Jumping, Speedway GP czy Neon Mania), budując tym samym własną, 
rozpoznawalną na całym świecie markę. 
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Vivid Games została wyróżniona tytułem Wizjonera IT oraz za Innowacyjną Usługę (tworzenie gier na urządzenia 
przenośne z zaimplementowanymi reklamami) w ramach Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011”. 

Początkowo model biznesowy Emitenta oparty był w znacznej części na tworzeniu gier na zlecenie zewnętrznych 
podmiotów – innych studiów deweloperskich, właścicieli platform sprzętowych czy operatorów GSM. Przychód 
Emitenta stanowiło stałe wynagrodzenie za zrealizowany projekt, niezależnie od liczby sprzedanych sztuk produktu 
końcowego. 

Rozwój internetowych platform sprzedaży aplikacji oraz tendencja odchodzenia od standardowego, pudełkowego 
sposobu dystrybucji aplikacji stworzyła dla Emitenta możliwości dynamicznego rozwoju, które to Vivid Games 
zamierza wykorzystać poprzez skoncentrowanie się na wydawaniu tytułów gier pod własną marką. Dzięki temu 
przychody realizowane są ze sprzedaży każdej kupionej przez użytkownika końcowego gry, a dodatkową korzyścią 
jest pominięcie pośrednika i pełnienie funkcji wydawcy. Jednocześnie, w celu zwiększenia przychodów ze 
sprzedaży, dzięki posiadanym bardzo dobrym relacjom biznesowym, na wybranych rynkach gry Vivid Games 
publikowane są pod markami największych na świecie dystrybutorów gier, co pomimo podziału wpływów ze 
sprzedaży ma przełożenie na dodatkowe zwiększenie przychodów dla Emitenta poprzez maksymalizowanie efektu 
skali.  

Pierwszą grę pod własną marką Vivid Games stworzył w 2007 r., pod koniec pierwszego roku działalności, a do 
końca 2011 r. powstało łącznie ponad 20 własnych projektów. 

Rysunek 3. Vivid Games – model uzyskiwania przychodów 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Każda z wyprodukowanych gier przez Emitenta może być publikowana za pośrednictwem dystrybucji własnej z 
wykorzystaniem kanałów sprzedaży właścicieli platform lub poprzez wydawcę zewnętrznego – w obu przypadkach 
Emitent partycypuje w przychodach ze sprzedanych kopii produktu. 

Dystrybucja własna pozwala na zmaksymalizowanie przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży pojedynczej kopii gry, 
jednakże sprzedaż z wykorzystaniem zewnętrznego wydawcy (pod jego marką), pomimo niższego jednostkowego 
udziału w przychodach, może być całościowo większa dzięki większej skali (wykorzystaniu rozpoznawalności marki 
partnera). Możliwe jest ponadto dystrybuowanie gier w obu tych modelach równocześnie lub z podziałem na różne 
rynki. 

4.12.3. Struktura przychodów ze sprzedaży 
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Spółka w 2011 r. odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży gier własnych, w tym głównie gier przeznaczonych na 
telefony komórkowe typu smartfon. Wzrost ten był wynikiem udanych premier rynkowych kolejnych gier własnych 
przeznaczonych na platformy przenośne (mobilne), w tym m.in. gier Ski Jumping 2011 (oraz 2012), Neon Mania, 
Championship Racing oraz Speedball 2 Evolution. Równocześnie, w 2011 r. zaobserwowano ok. 20% spadek 
przychodów z tytułu świadczonych usług budowy gier spowodowany celowym ograniczeniem liczby 
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przyjmowanych zleceń na te usługi. Na poniższym wykresie zaprezentowano przychody ze sprzedaży Spółki w 
latach 2009-2011.  

Wykres 1 Przychody ze sprzedaży w latach 2009-2011, tys. PLN 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży gier własnych w 2011 r. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wartości 
sprzedaży gier własnch przeznaczonych na telefony komórkowe typu smartphone (Apple iOS, Android) oraz 
platformę J2ME. Ponadto, w 2011 r. zidentyfikowano przychody ze sprzedaży gier własnych przeznaczonych na 
komputery typu Mac i PC, oraz konsole przenośne (Nintendo DS(i), Sony PSP) Na poniższym wykresie 
zaprezentowano strukturę przychodów ze sprzedaży gier własnych w latach 2009-2010. 

Wykres 2 Struktura przychodów ze sprzedaży gier własnych w latach 2009-2011, % 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

W 2011 r. Spółka zanotowała istotny wzrost udziału przychodów ze sprzedaży gier własnych, który przekroczył 
55%. Zmiana struktury przychodów była konsekwencją dynamicznego rozwoju linii biznesowej opartej na budowie 
i sprzedaży gier własnych. Na poniższym wykresie zaprezentowano przedmiotową strukturę przychodów ze 
sprzedaży Spółki w latach 2009-2011. 
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Wykres 3 Przedmiotowa struktura przychodów ze sprzedaży w latach 2009-2011, % 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych EmitentaPolityka sprzedaży i działania promocyjne 

4.12.3.1. Baza użytkowników 

Sprzedaż gier pod własną marką za pośrednictwem cyfrowych kanałów dystrybucji umożliwia budowanie znaczącej 
przewagi w stosunku do konkurentów nieuzyskujących przychodów w tym modelu, polegającej m.in. na tworzeniu 
bazy użytkowników. Dzięki niej Vivid Games zyskuje dodatkowe, niskokosztowe narzędzie do prowadzenia 
własnych kampanii marketingowych, w tym z wykorzystaniem autorskiego systemu Mighty Star.  

Na dzień tworzenia Dokumentu Informacyjnego liczba użytkowników, którzy nabyli gry Emitenta sprzedawane pod 
marką Vivid Games, wynosi ponad 5 mln osób. Sposobami dynamicznego zwiększania bazy użytkowników jest 
wprowadzanie na rynek darmowych wersji ze zmniejszoną funkcjonalnością, okresowych promocji cenowych jak 
również pełnych wersji gier w modelach darmowych (freemium, ad-founded – opisane w szczegółach w pkt 
4.12.3.4 poniżej). 

Dzięki prowadzonym kampaniom marketingowym kierowanym do użytkowników znajdujących się w bazie wzrasta 
ich świadomość, a tym samym rozpoznawalność i siła marki Vivid Games. 

Wartym podkreślenia jest również fakt, że zadowolenie klientów z dotychczas zakupionych produktów przekłada 
się na powodzenie każdego kolejnego tytułu wprowadzanego na rynek przez Vivid Games.  

4.12.3.2. Działania promocyjne 

W przypadku gier publikowanych pod własną marką za pośrednictwem internetowych platform sprzedaży istotny z 
punktu widzenia sukcesu sprzedaży jest dobrze zaplanowany marketing produktów. W oparciu o kilkuletnie 
doświadczenie w promowaniu gier, Emitent zidentyfikował 6 obszarów, w których działania marketingowe 
przynoszą najlepsze rezultaty, przyczyniając się do maksymalizowania przychodów ze sprzedaży: 

 Reklama wyświetlana na urządzeniach dotychczasowych użytkowników dostarczanych za pomocą 
autorskiego systemu wsparcia sprzedaży Mighty Star (szczegółowo opisanego w pkt 4.12.3.3 poniżej) lub 
platformowych (np. Apple App Store), oraz z użyciem zewnętrznych partnerów; 

 Marketing wirusowy – dzięki wykorzystaniu socjotechniki i modelu polecania (przekazywania informacji o 
interesującej grze pomiędzy użytkownikami) marketing wirusowy stanowi bardzo mocne narzędzie 
marketingowe, które może być dodatkowo wzmocnione poprzez implementowanie w grach wsparcia dla 
popularnych na całym świecie portali społecznościowych (Facebook i Twitter), sieci społecznościowych 
(typu OpenFeint), jak również wsparcia dla Game Center, na których gracze mogą umieszczać posty, 
uzyskane rekordy czy zdjęcia z gier; 

 Promocja w kanale sprzedaży – w postaci np. umieszczenia banerów reklamowych w promowanych 
obszarach sklepów, informacji w newsletterach i innych analogicznych narzędziach promocyjnych. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że Vivid Games blisko współpracuje z najważniejszymi kanałami sprzedaży 
poszczególnych właścicieli platform, co skutkowało m.in. promowaniem przez Apple 5 kolejnych gier w 
App Store, a także objęciem gry Speedball 2 Evolution promocją usługi Sony PS+; 

 Okresowymi promocjami cenowymi – czasowe obniżanie cen produktów towarzyszące przerwom 
świątecznym (Gwiazdka, Wielkanoc, Dzień Niepodległości, itp.) oraz umożliwianie pobrania gry za darmo 
przez krótki okres czasu (kilku dni) wpływa na znaczące zwiększenie świadomości produktu przez 
użytkowników, jednocześnie mając przełożenie na olbrzymi wzrost bazy własnych użytkowników; 
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 Działania Public Relations – budowanie świadomości rynku konsumenckiego o bieżących i przyszłych 
tytułach wydawanych przez Vivid Games; 

 Reklama w Internecie i prasie branżowej – reklama oraz sponsoring na najbardziej popularnych portalach 
internetowych oraz w gazetach drukowanych – dla dużych projektów. 

4.12.3.3. Działania promocyjne 

Emitent, w celu zwiększenia skuteczności oraz zautomatyzowania procesu dystrybucji treści marketingowych, 
skonstruował autorski system online Mighty Star, którego moduły służą do wspierania procesu własnej sprzedaży 
poprzez: 

 Zarządzanie materiałami marketingowymi; 

 Marketing na urządzeniach – pozwala na wyświetlanie na urządzeniach użytkowników znajdujących się w 
bazie Vivid Games nieinwazyjnych treści marketingowych (w postaci ikon, tekstu lub grafiki); 

 System statystyk – dostarczanie na bieżąco szczegółowych informacji o produktach zakupionych przez 
poszczególnych użytkowników; 

 Narzędzia analizy sprzedaży – zapewnia możliwość analizy, porównań poszczególnych produktów i 
prowadzenie szczegółowych statystyk; 

 W późniejszym okresie możliwości systemu Mighty Star zostaną również wykorzystane do realizacji 
komunikacji pomiędzy użytkownikami gier wieloosobowych. 

4.12.3.4. Modele sprzedaży gier – dywersyfikacja przychodów 

Większość gier tworzonych na smartfony daje możliwość użytkownikowi skorzystania z dodatkowej zawartości (np. 
dostępu do innych trybów, większej liczby poziomów, odblokowaniu całej gry na początku, dostępu do oficjalnych 
wyników w przypadku gier sportowych, dostępu do galerii zdjęć, itp.), co pozwala na dodatkowe zwiększanie 
przychodów. Cena gier pełnopłatnych jest uzależniona od platformy, jak również rodzaju gry, stopnia jej 
skomplikowania i rozbudowania, i waha się w przedziale od 0,99 USD do 15 USD za kopię. Z analogicznego 
mechanizmu korzystają gry oferowane w modelu freemium, gdzie gra w pełnej zawartości dystrybuowana jest za 
darmo, natomiast przychód generowany jest wyłącznie poprzez sprzedaż dodatkowej zawartości. 

Alternatywnym modelem sprzedaży jest dystrybucja gier w modelu ad-founded – z zaimplementowanymi 
reklamami. W tym modelu gra w kompletnej zawartości dostępna jest za darmo, natomiast wpływy ze sprzedaży 
uzyskiwane są z wyświetlania treści marketingowych. 

Rysunek 4. Modele sprzedaży gier Vivid Games 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta  

Emitent prowadzi sprzedaż wyłącznie w kanale cyfrowym, dzięki czemu znaczącemu ograniczeniu ulegają koszty 
dystrybucji.  

Gry produkowane przez Vivid Games cechują się znaczną dywersyfikacją produktową – zarówno pod względem 
wielkości i platformy (niewielkie gry oferowane na smartfony, jak i produkcje realizowane na konsole), jak również 
różnorodnością tematyczną, dzięki czemu trafiają one w gusta szerokiego grona użytkowników. 
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Produkty tworzone przez Vivid Games charakteryzują się wysoką jakością oraz bogatą treścią – zarówno 
merytoryczną, jak i wizualną. Czynnikiem wpływającym na dodatkowe zwiększenie atrakcyjności i wzrost 
popularności produktów oferowanych przez Emitenta jest tworzenie gier z wykorzystaniem licencji. Dotychczas 
produkty stworzone przez Vivid Games korzystały z następujących licencji: 

 sportowych: Moto GP, FIM Speedway GP, Speedway Ekstraliga Żużlowa;  

 telewizyjnych: NCIS – TV Show, Deal or No Deal, TVP S.A.;  

 lifestylowych: The Dog, Crazy Frog; 

 retro: Speedball 2, Paperboy. 

Koszt licencji płatny licencjodawcy może być ustalony jako jednorazowa płatność, jako część osiągniętych 
przychodów ze sprzedaży lub połączenie obu tych modeli płatności. 

Istotnym z punktu widzenia modelu biznesowego jest późniejsza aktualizacja gier o nowe funkcje lub 
wprowadzanie udoskonaleń zgodnie z sugestiami użytkowników. Działania te znacząco wpływają na przedłużenie 
cyklu życia produktu i zwiększają jego sprzedaż przy jednoczesnych niewielkich nakładach ponoszonych na ich 
wprowadzenie. Innym sposobem na maksymalizację przychodów jest wielokrotne użycie tej samej mechaniki gry 
(silnika) w różnych projektach. 

4.12.3.5. Produkty tworzone przez Emitenta 

Vivid Games posiada doświadczenie w produkcji większości popularnych kategorii gier. Dzięki analizie tendencji 
rynkowych, planowanie produkcji przebiega w taki sposób, aby zainteresować ofertą produktową jak największą 
grupę najbardziej aktywnych lub najliczniejszych klientów – co ma na celu zmaksymalizowanie wpływów ze 
sprzedaży. 

Produktami oferowanymi przez Vivid Games są gry wideo oraz usługi związane z ich produkcją na zlecenie 
zewnętrznych podmiotów. Gry ze względu na swoją tematykę dzielą się na kilka kategorii, które przedstawia 
poniższy rysunek. 

Rysunek 5. Kategorie gier produkowanych przez Emitenta 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

4.12.3.6. Grupy docelowe 

Poszczególne kategorie gier adresowane są do różnych grup docelowych – np. gry akcji, sportowe i strategiczne w 
większości przypadków trafiają w gusta dorosłych mężczyzn, natomiast gry typu arcade, puzzle czy gry muzyczne 
częściej kupowane są przez kobiety i dzieci. Grupę odbiorców determinują również forma wykonania, rodzaj użytej 
grafiki czy stopień skomplikowania. 
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Kolejnym determinantem grupy docelowej jest platforma, na jaką gry są wydawane. Gry przygotowane w 
technologii flash dostępne w serwisach społecznościowych skierowane są w większości przypadków do kobiet, 
natomiast platforma Microsoft Xbox 360 to przede wszystkim mężczyźni i pasjonaci gier. 

Istotnym elementem wpływającym na sukces gry i jej zainteresowanie wśród odbiorców jest miejsce pochodzenia 
klientów – część gier jest bardzo popularna w Europie, natomiast inne gry trafią bardziej w gusta graczy z innych 
części świata. Przykładem mogą być gry sportowe typu Speedway czy Ski Jumping, które są bardziej popularne w 
Europie. 
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4.12.3.7. Najważniejsze projekty zrealizowane dotychczas przez Vivid Games 

Poniżej przedstawiono wybrane, najważniejsze gry zrealizowane przez Emitenta, zarówno zrealizowane na 
zlecenie, jak również wydanych pod własną marką. 

 

Ski Jumping 2012 

Data wydania: Grudzień 2011 
Platforma: Apple iOS, Android, J2ME, Mac, PC 
Liczba pobrań: 0,25 mln (nie obejmuje wszystkich kanałów) 
Cena: 0,99 – 3,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny 
Oceny: 

 Clash Ent: 88% 

 GodIsAGeek: 90% 

 

 

Speedball 2 Evolution  

Data wydania: Październik 2011 
Platforma: Sony PlayStation 3, Sony PSP 
Liczba pobrań: subskrypcja PS+ przedpłacona przez Sony 
Cena: 6,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny, 
oparty na licencji 
Oceny: 

 Critical Gamer: 90% 

 Family Friendly Gaming: 84% 

 Clash Entertainment: 84% 

 Videogames Source: 80% 

 PSPMinis: 80% 
 

 

FIM Speedway GP 2011 

Data wydania: Sierpień 2011 
Platforma: Apple iOS, Android 
Liczba pobrań: 630 tys. 
Cena: 2,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny, 
oparty na licencji 
Oceny: 

 MobileTechReview: 90% 

 Arcade Life: 75% 

 Internet Gumshoe: 70% 

 

 

Neon Mania 

Data wydania: Kwiecień 2011 
Platforma: Apple iOS 
Liczba pobrań: 1,4 mln 
Cena: 0,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny 
Oceny: 

 The Gamer’s Temple: 95% 

 AppSmile: 80% 

 InternetGumshoe: 83% 

 AppsJP: 84% 

 Family Friendly Gaming: 90% 

 Technobrains: 80% 
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Speedball 2 Evolution  

Data wydania: Marzec 2011 
Platforma: Apple iOS 
Liczba pobrań: 600 tys. 
Cena: 3,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny, 
oparty na licencji 
Oceny: 

 Pixel Perfect Gaming: 100% 

 Touch Arcade: 90% 

 TouchGen: 90% 

 AppGamer: 90% 

 App Spy: 80% 

 Pocket Gamer: 80% 

 148Apps: 80% 

 Digital Spy: 80% 

 

 

Ski Jumping 2011 

Data wydania: Grudzień 2010 
Platforma: Apple iOS, J2ME 
Liczba pobrań: 1,7 mln 
Cena: 0,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny  
Oceny: 

 Mobinfo.pl: 90% 

 Know Your Mobile: 80% 

 Pocket Gamer: 70% 

 

Championship Racing 

Data wydania: 2010 
Platforma: J2ME 
Liczba pobrań 2011: 75 tys. 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny 

 

 

NCIS. Based on the TV Series 

Data wydania: Październik 2010 
Platforma: Apple iOS 
Liczba pobrań: BD. 
Cena: 0,99 USD 
Model rozliczenia: zapłata za produkcję, projekt na zlecenie 
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The Dog 

Data wydania: Luty 2010 
Platforma: Apple iOS 
Liczba pobrań: BD. 
Cena: 0,99 USD 
Model rozliczenia: zapłata za produkcję, projekt na zlecenie 
Oceny: 

 Girl Gamer UK: 80% 

 AppSmile: 100% 

 Crazy Mike’s Apps: 80% 

 

Deal or no Deal 

Data wydania: Wrzesień 2009 
Platforma: Apple iOS  
Liczba pobrań: BD. 
Cena: 2,99 USD 
Model rozliczenia: zapłata za produkcję, projekt na zlecenie 
 

 

Moto GP 2009 

Data wydania: Kwiecień 2009 
Platforma: J2ME  
Liczba pobrań: BD. 
Cena: BD. 
Model rozliczenia: zapłata za produkcję, projekt na zlecenie 
Oceny: 

 Pocket Gamer: 80% 

 

Samurai Puzzle Battle 

Data wydania: Sierpień / Grudzień 2008 
Platforma: J2ME, Apple iOS 
Liczba pobrań: 200 tys. 
Cena: 2,99 USD 
Model rozliczenia: przychód ze sprzedaży, projekt własny  
Oceny: 

 Gamertell: 89% 

 Pocket Gamer: 80% 

 Air Gamer: 87% 

 Project NeXt: 86% 

 Mobile Game Faqs: 85% 

4.12.4. Produkcja gier Vivid Games 

Produkcja gier to złożony i zaawansowany technologicznie proces łączący w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki i 
sztuki: projektowania, zarządzania, programowania, tworzenia grafiki, animacji, muzyki oraz narracji, etc. Do jego 
wykonania potrzebni są najwyższej klasy specjaliści oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 

4.12.4.1. Środowisko programistyczne – V-TECH 

Projekty tworzone przez Vivid Games powstają w środowisku V-TECH – autorskiej technologii rozwijanej od ponad 
6 lat, obejmującej swoim zakresem wszystkie obszary produkcji gier i aplikacji mobilnych. Technologia ta została 
wykorzystana do produkcji ponad 150 projektów. 

Obecnie V-TECH posiada wsparcie dla ponad 2000 urządzeń działających na platformach J2ME, iOS, Android, Mac 
OS, PC, Flash, Symbian, Brew, Samsung Bada, Sony PSP, Sony Vita, Nintendo DS, z czego ponad 300 stanowią 
smartfony. 

Użycie technologii V-TECH skraca czas produkcji gier, umożliwiając jednocześnie wydajne przygotowanie na różne 
platformy sprzętowe (portowanie). V-TECH umożliwia tworzenie aplikacji wykorzystujących zaawansowane 
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rozwiązania graficzne nowoczesnych urządzeń (rozbudowane procesory graficzne – obsługa grafiki 
trójwymiarowej). 

4.12.4.2. Powstawanie produktów, metodyka produkcji 

Produkcja gier wideo w Vivid Games odbywa się w metodyce Agile, która jest najlepiej sprawdzająca się metodyką 
produkcji gier z uwagi na możliwość bieżącej weryfikacji efektów prac i wprowadzania ewentualnych zmian, tym 
samym minimalizowane jest ryzyko późniejszych poprawek i generowania nadmiarowych kosztów.  

Tworzenie produktów zostało podzielone na główne etapy (pre-produkcji, produkcji, post-produkcji i wsparcia po 
premierze). 

Dzięki wykorzystaniu technologii V-TECH oraz metodyki Agile, realizacja gier przez Emitenta przebiega niezwykle 
sprawnie, szczególnie dużo uwagi przywiązywane jest do jakości wynikowego produktu, co ma na celu 
zmaksymalizowanie zadowolenia użytkowników oraz wzrost ich przywiązania do marki Vivid Games i 
zainteresowanie kolejnymi tytułami wydawanymi przez Spółkę. 

4.12.4.3. Wykorzystywane zasoby 

Zarządzanie projektami oraz zasobami odbywa się z poziomu wdrożonego oprogramowania klasy ERP. 

Zdecydowana większość prac wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych przez Emitenta, jedynie w 
sporadycznych przypadkach wybrane fragmenty zlecane są zewnętrznym wykonawcom lub konsultantom.  

Większość zatrudnionych w Spółce osób pracuje bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych, takich jak: 
producent, designer, programista, grafik, tester, projektant poziomów. Ponadto, w strukturze zatrudnienia 
znajdują się również osoby niezwiązane bezpośrednio z procesem produkcji gier – pracownicy administracyjni, IT, 
osoby zajmujące się PR, wykonywaniem materiałów marketingowych, czy też dostarczaniem gotowych produktów 
do kanałów dystrybucji.  

4.12.5. Baza użytkowników  

Dzięki systemowi wspierania sprzedaży Mighty Star Emitent zwiększa skuteczność oraz automatyzuje proces 
dystrybucji treści marketingowych do klientów, którzy nabyli wcześniej stworzone produkty i którzy dzięki temu 
znajdują się w bazie użytkowników – umożliwia to również prowadzenie zaawansowanych statystyk oraz analizę 
sprzedaży. Do końca 2015 r. Emitent spodziewa się, że liczba użytkowników znajdujących się w bazie przekroczy 50 
mln osób. 

Tabela 2. Szacowana liczba użytkowników gier Vivid Games w 2011 r. wraz z prognozą na lata 2012-2015, mln 

  2011 2012P 2013P 2014P 2015P 

Smartfony (iOS, Android, inne) 3,7 11,1 18,1 31,3 49,3 

Konsole przenośne 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 

Konsole stacjonarne i komputery 0,0 0,0 0,2 0,5 0,9 

Razem (na koniec roku) 3,8 11,3 18,6 32,2 50,7 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Vivid Games S.A. 
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4.13. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

4.13.1. Zarys sytuacji makroekonomicznej w Polsce 

Według danych GUS, tempo wzrostu PKB Polski w ujęciu realnym wyniosło 4,3% w całym 2011 r.
2
 

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2011 r. był popyt krajowy, którego wzrost, zgodnie z szacunkami 
GUS, wyniósł 3,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

3
 Wysokie tempo wzrostu popytu było w całym 2011 roku 

efektem przyrostu inwestycji i spożycia. W 2012 r. przewiduje się jego wzrost o 2,7%.
4
 Wskutek narastającego 

kryzysu zadłużeniowego w krajach strefy euro oraz utrzymania się wysokich cen surowców energetycznych na 
światowych rynkach, przewidywana dynamika PKB Polski obniża się do około 3% w 2012 r.

5
 

Spośród składowych popytu krajowego, w 2011 r., najszybciej wzrastało tempo wzrostu nakładów brutto na środki 
trwałe, które wyniosło 8,7% r/r. Według prognozy IBnGR z lutego 2012 r., inwestycje w całym 2012 r. wzrosną o 
2,7% r/r,

6
 

W ujęciu sektorowym, najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki w 2011 r. było budownictwo, którego tempo 
wzrostu wartości sprzedanej według Instytutu Badań nad gospodarką Rynkową, wyniosło 11,8%. Wysokie tempo 
wzrostu jest wynikiem inwestycji infrastrukturalnych przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 
Również w 2012 r. budownictwo będzie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki, jego wzrost wyniesie 
9,3%.

7
 

W 2011 r. dynamika importu była niższa niż dynamika eksportu. Roczne tempo wzrostu importu IBnGR szacuje na 
6,8%, a eksportu na 8,0%. Poprawa ujemnego salda w wymianie handlowej wynikało z poprawy konkurencyjności 
polskich dóbr i usług na rynkach unijnych. Szybszemu tempu wzrostu eksportu w porównaniu z tempem wzrostu 
importu sprzyjała deprecjacja kursu złotego względem euro obserwowana w całym 2011 r.

8
 

Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2009 – 2011 wraz z prognozą na lata 2012 – 2013 

Wskaźnik 2009 2010 2011 2012P 2013P 

Wzrost PKB, r/r 1,6% 3,8% 4,3% 3,0% 2,3% 

Popyt krajowy, r/r -1,1% 4,4% 3,8% 2,3% 1,5% 

Stopa bezrobocia wg BAEL 8,2% 9,5% 9,5% 9,4% 9,5% 

Płace brutto, r/r 5,2% 4,2% 5,3% 5,3% 5,4% 

CPI, r/r 3,5% 2,6% 4,3% 4,1% 2,9% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie Raport o inflacji, NBP, listopad 2011 r.; Raport o inflacji, NBP, marzec 2012 r. 

Zgodnie z raportem NBP, wskaźnik inflacji CPI w ciągu 2010 r. wyniósł 2,6%,
9
 a roczne tempo wzrostu cen dóbr i 

usług konsumpcyjnych w Polsce w 2011 r. według IBnGR osiągnęło poziom 4,3%. Głównym czynnikiem wzrostu 
inflacji w 2011r. był przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 
13,7%), nośników energii wykorzystywanych w użytkowaniu mieszkań (o 7,4%) oraz żywności (o 5,6%). Wzrost ten 
związany był w znacznym stopniu z podwyżką stawek VAT w styczniu 2011 r. oraz deprecjacja złotego w II połowie 
2011 r.

10,11
 Zgodnie z prognozą Instytutu inflacja CPI utrzyma się na poziomie3,9% w 2012 r.

12
 

                                                                 
2 Produkt krajowy brutto w 2011 r. - szacunek wstępny, GUS, marzec 2012 r. 
3 Jak wyżej 
4 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
5 Jak wyżej 
6 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
7 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2011 r. 
8 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
9 Raport o inflacji, NBP, listopad 2011 r. 
10 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2011 r. 
11 Raport o inflacji, NBP, marzec 2012 r. 
12 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
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Stopa bezrobocia liczona według BAEL
13

 nieznacznie wzrosła o 0,2 p.p. w IV kw. 2011 r. w porównaniu do kwartału 
poprzedniego.

14
 W pierwszym półroczu 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,8% 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
15

 Według prognozy NBP, stopa bezrobocia ma się 
zmniejszyć w 2012 r. do poziomu 9,2%.

16
 

Stopy procentowe zostały podwyższone przez Radę Polityki Pieniężnej w I poł. 2011 r. łącznie o 75 punktów 
bazowych, ostatnia zmiana miała miejsce podczas posiedzenia RPP w czerwcu 2011 r. – aktualnie stopa 
referencyjna wynosi 4,5%.

17
 Celem NBP było uniknięcie utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie w 

średnim terminie.
18

 

4.13.2. Rynek gier wideo 

4.13.2.1. Ogólna charakterystyka 

Vivid Games prowadzi działalność operacyjną na rynku gier wideo w zakresie ich produkcji oraz dystrybucji. Spółka 
wytwarza gry przeznaczone na platformy mobilne (telefony, konsole przenośne) oraz komputery i konsole 
stacjonarne. 

Rynek gier wideo przeszedł w ostatniej dekadzie rewolucję. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii 
informacyjnej w życiu codziennym, wzrosło również zainteresowanie tego rodzaju rozrywką. Coraz 
powszechniejszy dostęp do sieci Internet nie tylko za pomocą komputera, ale również urządzeń mobilnych takich 
jak telefon i tablet, zmienił oblicze gier, przez co stały się one popularniejsze wśród szerszej grupy użytkowników 
na całym świecie. 

Zgodnie z raportem firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC) ze stycznia 2011 r., rynek gier wideo jest 
drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem w całym sektorze mediów, ustępując miejsce jedynie reklamie 
internetowej.

19
 Według wspomnianej analizy, oczekuje się do roku 2014 dalszego wzrostu tego rynku, głównie 

poprzez zwiększającą się aktywność wydawców gier. Rosnąca liczba odbiorców spowodowana jest wzrostem liczby 
platform i coraz większą ich powszechnością. Wydawcy współpracują z coraz większą liczbą deweloperów, którzy 
wprowadzają na rynek nowe gry na różne platformy. W wyniku zaspokojenia rosnących wymagań klientów, gry 
stają się coraz ciekawsze i w miarę upływu czasu coraz częściej stają się dominującą formą spędzania wolnego 
czasu.  

Według prognoz ze wspomnianego wyżej raportu, średnioroczny wzrost światowego rynku gier wideo w latach 
2008-2013 liczony wskaźnikiem CAGR

20
 osiągnie wartość 7,3%. Największym segmentem rynku gier są tytuły 

wydawane na konsole. Z kolei najszybciej rozwijającym się segmentem gier będą gry na telefony komórkowe, 
których udział w rynku zwiększy się o 14%. Gry online oraz gry na konsole zwiększą swój udział rynkowy 
odpowiednio o 10,6% i o 5,9%. Według raportu PwC, cały rynek gier wideo w 2013 r. osiągnie wartość 71 mld USD. 
Do roku 2012 wartość rynku gier społecznościowych

21
 sięgnie 2 mld USD. 

W miarę postępu technologicznego rośnie również popyt na gry wideo, a gracze przeznaczają na ten rodzaj 
rozrywki coraz większe fundusze. Największe w historii przychody wygenerowała gra spółki Activision – „Call Of 
Duty: Modern Warfare 3” – wartość sprzedaży osiągnęła 1 mld USD w ciągu zaledwie 16 dni od daty premiery, 
która miała miejsce w listopadzie 2011 r.

22
 

                                                                 
13 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
14 „GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 9,7% w IV kw. 2011 r.”, GUS, luty 2012 r. 
15 Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, sierpień 2011 r. 
16 Raport o inflacji, NBP, listopad 2011 r. 
17 Strona internetowa NBP, stan na 5 stycznia 2011 r. 
18 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2011 r. 
19 „Shift to Digital by US entertainment and media industry boosts M&A activity, according to PwC US”, PricewaterhouseCoopers, styczeń 2011 r. 
20 Compound Annual Growth Rate (CAGR), Złożona Roczna Stopa Wzrostu = ((wartość końcowa / wartość początkowa) ^ (1 / liczba okresów)) - 1 
21 Gry społecznościowe – gry na których można grać za pomocą sieci społecznościowych jak Facebook, MySpace, Hi5, VZ Networks, Orkut 
22 „Call Of Duty®: Modern Warfare 3™ Hits $1 Billion Milestone in Just 16 Days”, Activision Publishing, 
Inc.,http://investor.activision.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=632389, grudzień 2011 r. 
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4.13.2.2. Tendencje rozwoju rynku 

Przez ostatnią dekadę rynek gier wideo przeszedł rewolucję. Znacznie rozszerzyła się i powiększyła grupa 
odbiorców – pasjonaci gier (tzw. hardcore users) nie stanowią już większościowego udziału w przychodach. 
Zwiększyła się nie tylko liczba graczy okazjonalnych, stanowiących obecnie największą grupę w strukturze. Gry 
zyskały popularność również wśród kobiet, osób starszych oraz dzieci. Zmianie uległ także model biznesowy. 
Wcześniej popularniejsze gry pudełkowe ustępują grom dystrybuowanym cyfrowo. Do rodzajów płatności 
dołączyły tzw. mikropłatności, dzięki którym gracz ma dostęp do dodatkowej zawartości gry oraz gier 
dystrybuowanych cyfrowo w krótszym czasie.  

W ciągu ostatniej dekady powiększyła się także różnorodność platform – niegdyś gry kojarzone były ze stacjonarną 
konsolą podłączoną do telewizora lub komputerem PC. Obecnie udział gier na konsole stacjonarne oraz 
pudełkowych gier wyłącznie na PC systematycznie maleje na rzecz tytułów wydawanych na urządzenia mobilne. 
Przyczyniają się do tego coraz powszechniej używane nowoczesne telefony (smartfony), których liczba sprzedanych 
sztuk na świecie w 2010 r. wzrosła o 72% w porównaniu do roku wcześniejszego.

23
  

Wg szacunków firmy badawczej Gartner, światowy rynek gier wideo w 2011 r. wart był 74 mld USD, co oznacza 
wzrost o 10% w stosunku do roku wcześniejszego.

24
  

Na największym na świecie rynku – USA – udział przychodów ze sprzedaży gier na konsole stacjonarne i gier 
pudełkowych na PC i Mac w 2010 r. spadł odpowiednio o 29% i 19% w stosunku do roku 2009.

25
 Rozwój sieci 

Internet wiąże się również ze zmianą interakcji pomiędzy użytkownikami – z rozgrywki przeznaczonej dla jednego 
gracza lub rozgrywki wieloosobowej w jednym miejscu, do rozgrywki sieciowej na całym świecie.

26
 

Zgodnie z szacunkami firmy badawczej i konsultingowej Newzoo opublikowanymi w styczniu 2011 r., wielkość 
rynku sprzedaży gier w USA w 2010 roku oceniana była na 24,7 mld USD, co stanowi nieznaczny, 2-procentowy 
spadek w stosunku do roku poprzedniego. W podziale na poszczególne platformy, Amerykanie najwięcej wydawali 
na gry na konsole stacjonarne, które miały 43% udziału w rynku USA.  

Największy wzrost popularności przypadł grom tworzonym dla sieci społecznościowych oraz na urządzenia 
mobilne. W porównaniu z rokiem 2009, ich udział w amerykańskim rynku gier wzrósł odpowiednio o 66% i 46%. 
Najwięcej czasu Amerykanie spędzają na gry online, których udział w całkowitym czasie grania wynosił 23%. 

Tabela 4. Podział rynku gier w USA ze względu na wydatki konsumentów na poszczególne typy platform oraz ze względu na czas spędzony na 
granie. 

Platforma 
Wielkość w 2010 

 (mld USD) 
Zmiana do 2009  

(%) 
Udział w całkowitym czasie 

grania 

Konsole stacjonarne 10,6  -29% 19% 

PC/Mac (pudełka) 2,1  -19% 9% 

PC/Mac (cyfrowe) 2,5  +60% 9% 

Sieci społecznościowe* 1,5  +66% 16% 

Gry online 3,7  +34% 23% 

Urządzenia mobilne 1,6  +46% 12% 

Gry MMO 2,7  +27% 12% 

*- Gry na platformy: Facebook, MySpace, Hi5, VZ Networks i Orkut. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Total Consumer Spend 2010”, Newzoo, styczeń 2011 r.; “2011 National Gamers Survey”, Newzoo, 
czerwiec 2011 r. 

                                                                 
23 “Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales to End Users Reached 1.6 Billion Units in 2010; Smartphone Sales Grew 72 Percent in 2010”, 
Gartner, luty 2011 r. 
24 The Guardian, Global games market to be worth $74bn in 2011, czerwiec 2011 r. 
25 „Total Consumer Spend 2010”, Newzoo, styczeń 2011 r. 
26 „Online, Social, and Mobile: The future of the video games industry”, Cartagena Capital, styczeń 2011 r.  
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Wykres 4. Udział wydatków konsumentów na gry na poszczególne platformy w USA, % 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Total Consumer Spend 2010”, Newzoo, styczeń 2011 r. 

Drugim co do wielkości rynkiem gier badanym przez Newzoo jest rynek niemiecki, gdzie wydatki na gry w 2010 r. 
szacowane były na niemal 5 mld EUR. W stosunku do roku 2009, wzrost przychodów ze sprzedaży gier wyniósł 
33%. 

Platformy sprzętowe różnią się parametrami technicznymi i użytkowymi. Ich różnorodność pozwala na 
odpowiednie dopasowanie do klienta. Gracze podczas doboru platformy biorą pod uwagę m.in. techniczne 
możliwości, jakość wydawanych na nie gier, mobilność oraz cenę sprzętu i gier. Każda platforma tworzy oddzielny 
segment rynku, który posiada odmienną charakterystykę, dynamikę wzrostu oraz wielkość i grupę docelową 
odbiorców. Tabela 5 przedstawia liczbę użytkowników w podziale na platformę docelową. 

Tabela 5. Liczba zakupionych urządzeń i liczba użytkowników w podziale na poszczególne platformy na świecie 

Platforma Liczba zakupionych sztuk / liczba 
użytkowników 

Sony PlayStation3 55,8 mln 

Microsoft Xbox 360 58,4 mln 

Nintendo Wii 89,8 mln 

Sony PSP 71,0 mln 

Nintendo DS 149,5 mln 

Nintendo 3DS 6,7 mln 

Smartfony 627 mln 

Facebook 800 mln 

Gry online 510 mln graczy 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych „Hardware Totals”, VGChartz, stan na 19 grudnia 2011 r.; „Worldwide 
Smartphone Markets: 2011 to 2015 - Analysis, Data, Insight and Forecasts”, Research and Markets, maj 2011 r.; Facebook Stats, stan na 19 
grudnia 2011 r.; Raport półroczny 2011 r. Nintendo Co., Ltd.; “SPIL GAMES Unveils 2010 State of Gaming Report”, Spil Games, grudzień 2010 r. 

Gry można podzielić ze względu na sposób dystrybucji. Model fizycznej dystrybucji oparty jest na nośnikach 
cyfrowych (płyty CD/DVD/Bluray i urządzenia pendrive). Drugim modelem jest cyfrowa dystrybucja, która 
funkcjonuje za pośrednictwem platform sprzedaży online. Pozwala ona na budowanie bazy użytkowników 
przydatnej do prowadzenia kampanii marketingowych. Ze względu na charakterystykę sprzętową, model cyfrowej 
dystrybucji w przypadku smartfonów i tabletów jest praktycznie jedyną możliwą formą sprzedaży gier. Ze względu 
na coraz większą popularność tych urządzeń oraz szybkość i łatwość zakupu gier w przypadku cyfrowej dystrybucji, 
zyskuje ona coraz większy udział w rynku. 
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Konsole stacjonarne

PC/Mac (pudełka)

PC/Mac (cyfrowe)

Sieci społecznościowe

Gry online

Urządzenia mobilne

Gry MMO



Dokument Informacyjny  Vivid Games S.A. 

 

   

  strona 68 z 133 

 

4.13.3. Podział gier ze względu na platformę 

4.13.3.1. Gry na smartfony 

Dzięki uniwersalności, rosnącej mocy obliczeniowej oraz coraz przystępniejszym cenom smartfonów, rynek tych 
urządzeń rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wygoda i coraz prostsza obsługa przyczynia się do wzrostu liczby 
użytkowników tego rodzaju sprzętu, co ma związek ze wzrostem rynku gier na smartfony. 

Z gier na smartfony nie korzystają wyłącznie osoby najmłodsze, co było zjawiskiem powszechnym w poprzednich 
latach. Zgodnie z analizą amerykańskiego rynku producenta gier na urządzenia mobilne Popcap Games z lipca 2011 
r., 31% graczy stanowią osoby w wieku między 25 a 34 lata. Osoby w wieku 18 – 24 lata stanowią zaledwie 17% 
graczy.

27
 Rynek urządzeń smartfon podzielony jest pomiędzy kilku największych producentów wykorzystywanych 

na nich systemów operacyjnych: Apple (iOS), Google (Android), Nokia (Symbian) i Research In Motion (BlackBerry). 
Według opublikowanego w lutym 2011 r. raportu Gartner, ośrodka badawczego analizującego rynek IT, liczba 
sprzedanych na świecie smartfonów w 2010 r. wzrosła o 72% w porównaniu do roku poprzedniego.

28
 Zgodnie z 

raportem tego samego ośrodka z listopada 2011 r., w III kw. 2011 r., na świecie sprzedano 115 mln tych telefonów, 
co przekłada się na wzrost o 42% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. W III kw. 2011 r. liczba 
sprzedanych smartfonów stanowiła 26% wszystkich sprzedanych urządzeń telekomunikacyjnych.

29
 Z kolei w Polsce, 

zgodnie z szacunkami agencji badawczej Gfk Polonia, smartfony stanowiły w 2011 r. niemal 30% wszystkich 
sprzedanych urządzeń telefonicznych, co przekłada się na wzrost o 18,5 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Zgodnie z prognozą Gfk Polonia, w 2012 r. Polacy kupią 4 mln smartfonów, co zwiększy ich udział w rynku 
telefonów do 40%.

30
 Dnia 25 grudnia 2011 r. niemal 7 mln użytkowników na świecie aktywowało smartfony z 

systemami operacyjnymi Android i iOS. Wynik ten ponad 4 krotnie przekroczył średnią dzienną liczbę aktywacji 
tych urządzeń z dni 1 – 20 grudnia, wynoszącą 1,5 mln.

31
 

Najpopularniejszym systemem operacyjnym na smartfony jest Android, którego udział w rynku wynosi 52,5%. Jego 
udział wzrósł w porównaniu do III kw. 2010 r. ponad dwukrotnie. Relatywnie dużą popularność notują również 
system Symbian używany przez Nokię (obecnie zastępowany rozwiązaniami Microsoftu – Windows Phone) oraz 
iOS firmy Apple. Wykres 5 przedstawia strukturę sprzedaży smartfonów w podziale na systemy operacyjne. 

                                                                 
27 „How To Tap Into The Mobile Gaming Industry's Huge Marketing Opportunities”, Business Insider, http://articles.businessinsider.com/2011-
07-25/tech/30008057_1_mobile-gaming-rovio-angry-birds, lipiec 2011 r. 
28 „Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales to End Users Reached 1.6 Billion Units in 2010; Smartphone Sales Grew 72 Percent in 2010”, 
Gartner, luty 2011 r. 
29 „Gartner Says Sales of Mobile Devices Grew 5.6 Percent in Third Quarter of 2011; Smartphone Sales Increased 42 Percent”, Gartner, listopad 
2011 r. 
30 „Smartfony: Samsung przed Nokią, do ataku idą Chińczycy”, Dziennik Gazeta Prawna, dane Gfk Polonia, styczeń 2012 r. 
31 „iOS & Android Shatter Records on Christmas Day”, Flurry, Peter Farago, grudzień 2011 r. 

http://articles.businessinsider.com/2011-07-25/tech/30008057_1_mobile-gaming-rovio-angry-birds
http://articles.businessinsider.com/2011-07-25/tech/30008057_1_mobile-gaming-rovio-angry-birds
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Wykres 5. Struktura sprzedaży smartfonów w podziale na systemy operacyjne, % 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie “Gartner Says Sales of Mobile Devices Grew 5.6 Percent in Third Quarter of 2011; Smartphone Sales 
Increased 42 Percent”, Gartner, listopad 2011 r. 

Zgodnie z szacunkami Gartner, przychody ze sprzedaży gier i aplikacji komórkowych poprzez sklepy sieciowe 
przekroczyły wartość 15 mld USD w 2011 roku, osiągając jednocześnie poziom 17,7 mld pobrań. Ich liczba niemal 
trzykrotnie przekroczy ilość pobrań w 2010 r. Zgodnie z prognozą, w 2014 r. przewidywanych jest 185 mld pobrań, 
generujących 58 mld USD wpływów w tym samym roku. Oznacza to ponad dziesięciokrotny wzrost w latach 2010 – 
2014.

32
  

Aktualnie największym sklepem sieciowym jest App Store, w którym od początku istnienia do lipca 2011 r. 
pobranych zostało 15 mld aplikacji, przy średniej cenie 3,64 USD za sztukę. Ta platforma Apple w czerwcu 2011 
roku osiągnęła wielkość ponad 200 mln użytkowników i oferuje 425 tys. aplikacji.

33
  

Drugim co do popularności rynkiem sprzedaży treści dla urządzeń smartfonów jest Play Store (dawniej Android 
Market). Według Google w lipcu 2011 r. ten sklep posiadał 250 tys. aplikacji. Liczba zainstalowanych aplikacji 
zewnętrznych na telefonach z Androidem wynosi 10 mld.

34
 Liczba ta jednak rośnie w szybkim tempie. W pierwszym 

dniu Świąt Bożego Narodzenia na całym świecie ściągnięto 242 mln aplikacji na smartfony wyposażone w systemy 
iOS i Android, co przekracza średnią dzienną liczbę pobrań liczoną w dniach 1 – 20 grudnia niemal 2,5 krotnie.

35
 

Nokia otworzyła w 2009 r. cyfrowy kanał dystrybucji Ovi Store. Według Nokia, na końcu roku 2011 dokonywano 10 
mln transakcji dziennie. Platforma ta jest przede wszystkim pozycjonowana w Europie. 

Vivid Games wyprodukował i wydał gry na smartfony w liczbie kilkudziesięciu tytułów. Zaletą tworzenia gier na te 
telefony komórkowe jest szybkość ich wytwarzania przy równocześnie niskich kosztach produkcji w porównaniu z 
innymi platformami. Duża grupa odbiorców jest zainteresowana tego rodzaju produktami. W walce z silną 
konkurencją, występującą na tym rynku, pomagają Emitentowi dobre relacje biznesowe ze spółką Apple, która 
pomaga w promowaniu gier Spółki w kanale App Store. 

  

                                                                 
32 „Gartner Says Worldwide Mobile Application Store Revenue Forecast to Surpass $15 Billion in 2011”, Gartner, styczeń 2011 r. 
33 „Apple’s App Store Downloads Top 15 Billion”, Apple Press Info, lipiec 2011 r. 
34 „10 mld pobrań z Android Marketu, aplikacje za grosze”, dobreprogramy.pl, Leszek Kędzior (Krogulec), http://www.dobreprogramy.pl/10-mld-
pobran-z-Android-Marketu-aplikacje-za-grosze,Aktualnosc,29174.html, grudzień 2011 r. 
35 „iOS & Android Shatter Records on Christmas Day”, Flurry, Peter Farago, grudzień 2011 r. 
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4.13.3.2. Konsole przenośne 

Dwiema najlepiej sprzedającymi się konsolami przenośnymi są Nintendo DS z liczbą użytkowników ok. 149,5 mln 
oraz Sony PSP, które jest w posiadaniu 71 mln użytkowników.

36
 Obie te platformy posiadają zarówno fizyczne jak i 

cyfrowe kanały dystrybucji gier. W obu przypadkach, pomimo tak dużej grupy bazowej, dystrybucja i sprzedaż jest 
utrudniona. Rynek gier dystrybuowanych na nośnikach fizycznych dla Nintendo DS jest bardzo nasycony. Z kolei gry 
sprzedawane za pomocą cyfrowej dystrybucji przez słabą prezentację, utrudniony zakup i małe nakłady na 
promocję nie stanowią głównego źródła przychodów ze sprzedaży dla ich dystrybutorów. Konsole DS i PSP 
posiadają już swoich następców, przez co gracze kupują gry przeznaczone do nowszych odpowiedników tych 
urządzeń. 

W roku 2011 na rynek trafiły kolejne generacje obu systemów: Nintendo 3DS – oferujący obraz 3D bez 
konieczności używania okularów 3D oraz Sony Vita – o jakości gier porównywalnej do tych z konsoli stacjonarnej 
Sony PlayStation 3. Najnowszą konsolę mobilną Nintendo kupiło niemal 7 mln użytkowników.

37
 Konsola Sony Vita 

miała swoją premierę w Japonii w połowie grudnia 2011 r., a na rynek w pozostałych częściach świata została 
wprowadzona w lutym 2012 r. 

 

Nintendo 3DS

 

Sony PlayStation Vita 
 
 

 

Vivid Games zamierza produkować gry na obie konsole przenośne nowej generacji, a w szczególności na Sony Vita.  

4.13.3.3. Konsole stacjonarne i PC  

Zgodnie z raportem z lutego 2011 r. firmy specjalizującej się w analizie rynku gier – PC Gaming Alliance, wartość 
światowego rynku gier na PC w 2010 r. sięgnęła 16,2 mld USD, co przekłada się na wzrost o 20% w porównaniu z 
rokiem 2009. Według wspomnianej analizy, w latach 2010-2014 nastąpi wzrost wartości rynku gier PC liczony 
wskaźnikiem CAGR

38
 na poziomie 9% rocznie, sięgając 23 mld USD w 2014 r.

39
 

Nintendo Wii 
 

 

Microsoft Xbox 360

 

Sony PlayStation 3

 

                                                                 
36 „Hardware Totals”, VGChartz, stan na 19 grudnia 2011 r. 
37 „Hardware Totals”, VGChartz, stan na 19 grudnia 2011 r. 
38 Compound Annual Growth Rate (CAGR), Złożona Roczna Stopa Wzrostu = ((wartość końcowa / wartość początkowa) ^ (1 / liczba okresów)) - 1 
39 „Third Annual Horizons Research Report”, PC Gaming Alliance, luty 2011 r. 
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Łączna liczba użytkowników konsol stacjonarnych siódmej generacji przekroczyła pod koniec 2011 r. 200 mln. 
Największą popularność zanotowała konsola Nintendo Wii, z której korzysta niemal 90 mln graczy. Na drugim i 
trzecim miejscu plasowały się Microsoft Xbox 360 i Sony PlayStation 3 z liczbą użytkowników odpowiednio 58,4 i 
55,8 mln. Wszystkie z wymienionych konsol posiadają tradycyjny oraz cyfrowy kanał dystrybucji, przy czym kanał 
cyfrowy jest dużo bardziej rozwinięty na platformach PS3 i X360, niż na Wii. Dostępne są jedynie oficjalne 
informacje dotyczące następcy konsoli Nintendo – Wii U, jednak specyfikacja urządzenia i jego moc obliczeniowa 
nie będzie znacząco różnić się od sprzętu obecnego na rynku.

40
 

Gry na konsole stacjonarne są najbardziej dochodowymi źródłami przychodów dla producentów. Produkcje 
wykonywane na te urządzenia (szczególnie pudełkowe) przyciągają największą uwagę mediów i graczy na całym 
świecie. Obok gier przeznaczonych na konsole, istnieją równie zaawansowane technicznie gry na PC, które również 
notują dużą popularność. Dzięki podobieństwom technologicznym, stworzenie gry na PC, która istnieje już na 
konsoli, stanowi łatwiejsze zadanie niż w przypadku realizacji produkcji gry od początku. Dzięki temu przy 
mniejszych nakładach kosztowych, możliwe jest osiągnięcie sukcesu rynkowego. Średnia cena gier na konsole i PC 
jest kilku- kilkunastokrotnie wyższa niż np. na iOS. 

Vivid Games zamierza rozszerzyć produkcję gier o cyfrowe kanały konsol Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 
oraz komputerów klasy PC. 

4.13.3.4. Gry online i społecznościowe 

Zgodnie z raportem z grudnia 2010 r. comScore firmy badającej rynek marketingu w Internecie, w 2010 r. 510 mln 
osób grało w gry online.

41
 

Grupa eMarketer, zajmująca się analizą usług internetowych, zakłada, że wartość rynku gier społecznościowych w 
USA liczona przychodami ze sprzedaży przekroczy granicę 1 mld USD w 2011 r., co zostanie osiągnięte dzięki 
zwiększającej się bazie użytkowników oraz rosnącym budżetom reklamodawców. Według tego samego źródła, 
średniomiesięcznie w pierwszej połowie 2011 r. 62 mln internautów z USA grało w co najmniej jedną grę 
społecznościową w miesiącu, co przekłada się na wzrost o 17% w porównaniu z analogicznym średniomiesięcznym 
wskaźnikiem dla całego roku 2010.

42
 Wykres 6 przedstawia przychody ze sprzedaży gier społecznościowych w USA 

w 2010 r. wraz z prognozą na lata 2011-2012. Zgodnie z innym źródłem (raport PwC ze stycznia 2011 r.) wartość 
rynku gier społecznościowych w 2012 r. sięgnie w USA nawet 2 mld USD.

43
 

Wykres 6. Przychody z gier społecznościowych w USA w 2010 r. wraz z prognozą na lata 2011-2012, mln USD 

 

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie “Quick Stat: US Social Gaming Revenues to Pass $1 Billion This Year”, 
eMarketer, czerwiec 2011 r. 

                                                                 
40 Wii U Daily, www.wiiudaily.com  
41 „SPIL GAMES Unveils 2010 State of Gaming Report”, Spil Games, grudzień 2010 r. 
42 „Quick Stat: US Social Gaming Revenues to Pass $1 Billion This Year”, eMarketer, czerwiec 2011 r. 
43 „Online, Social, and Mobile: The future of the video games industry”, Cartagena Capital, styczeń 2011 r.  
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Zaletą gier online oraz gier społecznościowych jest ich dostępność – do ich użytkowania wystarczy komputer z 
dostępem do Internetu. Cechują się większym niż inne nasyceniem osób w różnym wieku i płci. Tego rodzaju gry 
swoją popularność zawdzięczają użytkownikom portali społecznościowych, którzy zapraszają swoich znajomych do 
udziału w rozgrywce. Większa liczba znajomych łączy się często z dodatkowymi przywilejami, które pozwalają na 
osiągnięcie lepszego wyniku w grze. Platformy te, zarówno w postaci gier online, jak i typowo społecznościowych, 
dostępnych na portalu Facebook, skierowane są głównie dla graczy okazjonalnych. 

Liczba użytkowników serwisu społecznościowego Facebook przekroczyła 800 mln. Ponad 50% aktywnych 
użytkowników loguje się na swoje konto każdego dnia, a średnio każdego dnia użytkownicy instalują 20 mln kopii 
aplikacji. Na tej platformie dostępnych jest ponad 7 mln aplikacji. Ponad 350 mln aktywnych użytkowników 
korzysta z serwisu za pomocą telefonu komórkowego.

44
 

Vivid Games nie planuje produkcji gier przeznaczonych wyłącznie do dystrybucji w sieciach społecznościowych, 
jednak niewykluczona jest współpraca z zewnętrznymi portalami i wydawcami w celu przeniesienia niektórych gier 
do sieci Internet. Inne działanie, które jest wykorzystane w celach promocyjnych to tworzenie prostych gier 
marketingowych zachęcających do zakupu pełnych wersji na innych platformach. 

4.14. Strategia rozwoju Emitenta 

Długoterminowym celem strategicznym Spółki jest uzyskanie statusu jednego z wiodących producentów gier 
wideo na globalnym rynku.  

Działania w zakresie realizacji strategii rozwoju zakładają opublikowanie w 2012 r. 13 tytułów gier własnej 
produkcji.  

W horyzoncie średnioterminowym (w latach 2012-2015) Emitent zamierza wyprodukować i wypromować 47 
tytułów gier własnych na platformy mobilne oraz konsole, co przyczyni się do istotnego zwiększenia skali 
działalności. Emitent zamierza koncentrować działania sprzedażowe i marketingowe na największych rynkach 
zbytu, tj. w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczonych i Kanada) oraz krajach Europy Zachodniej (głównie Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja i Włochy). Dzięki produkcji własnych tytułów ma również szanse wygenerować wysoką 
rentowność na prowadzonej działalności, która będzie rosła dynamicznie przekraczając poziom 44% (rentowność 
netto). 

Vivid Games S.A. rozpoczął już wdrażanie nowo obranej strategii rozwoju poprzez otwarcie pierwszego z 
planowanych dwóch oddziałów w Polsce – w Łodzi (otwarty w październiku 2011 r.) oraz drugiego we Wrocławiu 
(planowane otwarcie w połowie roku 2012), które będą odpowiedzialne za produkcję gier. O wyborze lokalizacji 
zadecydował dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz relatywnie niskie koszty utrzymania placówek.  

Do wsparcia sprzedaży i marketingu planowane są dwa przedstawicielstwa poza granicami kraju. Pierwsze w 
Londynie zostało otwarte w grudniu 2011 r., otwarcie drugiego planowane jest jeszcze w 2012 r. w San Francisco. 
Na czele tych przedstawicielstw staną wysoce doświadczeni i wykwalifikowani partnerzy zagraniczni tj. Paul Bragiel 
– członek Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za rozwój amerykańskiego biura i relacje na tamtym rynku, od wielu lat 
związany z Doliną Krzemową, posiadający rozległe kontakty biznesowe, zaangażowany w szereg projektów 
związanych z zarządzaniem oraz inkubowaniem projektów internetowych, oraz Jon Hare – dyrektor kreatywny 
odpowiedzialny za działania Vivid Games w Wielkiej Brytanii, który z kolei posiada w swoim dorobku biznesowym 
ponad 10 gier znajdujących się na szczycie międzynarodowych list sprzedaży (m.in. Sensible Soccer) oraz ponad 25-
letnie doświadczenie w branży gier wideo.  

Poniżej zostały przedstawione obszary w jakich Spółka zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji 
obranego celu strategicznego.  

  

                                                                 
44 Facebook Stats, stan na 19 grudnia 2011 r. 
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4.14.1. Rozwój linii biznesowej – produkcji i sprzedaży własnych gier 

Działania Zarządu przez początkowy okres istnienia Vivid Games ukierunkowane były przede wszystkim na rozwoju 
kompetencji (w zakresie projektowania gier na dostępne platformy sprzętowe, jak również rozwoju technologii V-
TECH), wzroście rozpoznawalności studia projektowego oraz marki Vivid Games na międzynarodowym rynku gier 
oraz pozyskiwaniu licencji na produkcję gier na dostępne platformy sprzętowe (tam, gdzie jest to wymagane) – 
wszystkie te działania zostały wykonane według przyjętego planu. 

Początkowo realizowane projekty tworzone były w znacznej części na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Wraz z 
rozwojem Emitenta, istotnym z punktu zwiększania rentowności i skali prowadzonej działalności stał się rozwój linii 
biznesowej związanej z produkcją i sprzedażą gier pod własną marką, gdzie przychody ze sprzedaży uzależnione są 
wprost proporcjonalnie od liczby sprzedanych kopii gier. Kierunek wzrostu znaczenia linii biznesowej własnych 
produktów (dystrybuowanych pod własną marką lub we współpracy z wydawcami będącymi znaczącymi 
podmiotami na rynku gier wideo) będzie dominującym w kolejnych latach (docelowo ok. 90% przychodów ze 
sprzedaży), co będzie kontynuacją trendu rozpoczętego w 2011 r. (blisko 60% przychodów stanowiła sprzedaż 
własnych produktów). Jednocześnie nadal realizowane będą gry na zlecenie (oparte o stałe wynagrodzenie dla 
Emitenta za wykonanie projektu), jednak będą one stanowiły stosunkowo niewielką część produkcji. 

4.14.2. Rozwój oferty na nowe platformy sprzętowe 

Emitent systematycznie będzie rozszerzał platformy sprzętowe, na które tworzone będą przez niego gry – m.in. w 
2012 r. rozpoczęta zostanie realizacja projektów na Sony Vita, Sony PlayStation 3 i Microsoft Xbox 360, TV a w 
kolejnych okresach także na inne urządzenia, których premiery jeszcze nie miały miejsca. Cel działań jest 
dwutorowy: 

 Maksymalizacja dywersyfikacji platform, na które dostępne będą gry Vivid Games, dająca możliwość 
dotarcia do jak najszerszego grona klientów, niezależnie od wykorzystywanego przez nich sprzętu; 

 Osiąganie potencjalnie większych zysków z gier dystrybuowanych na konsolach stacjonarnych niż w 
przypadku projektów tworzonych na smartfony. 

4.14.3. Rozwój autorskiego oprogramowania produkcji i sprzedaży gier 

Spółka kontynuować będzie rozwijanie autorskich technologii: 

 Tworzenia gier V-TECH – posiadanie zunifikowanego, skalowalnego na różne platformy i architektury 
sprzętowe środowiska programistycznego jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej Vivid Games, 
umożliwiającym sprawną produkcję gier, zarówno sprzedawanych pod własną marką, jak również 
przygotowywanych na zlecenia zewnętrznych partnerów; 

 Wsparcia sprzedaży Mighty Star – dzięki któremu Emitent zwiększa skuteczność oraz automatyzuje 
proces dystrybucji treści marketingowych do klientów, którzy nabyli wcześniej grę stworzoną przez Vivid 
Games i którzy znajdują się w bazie użytkowników – umożliwia to również prowadzenie zaawansowanych 
statystyk oraz analizę sprzedaży.  

4.14.4. Pozostałe cele długoterminowe – konsolidacja rynku, wydawanie gier innych 
producentów 

Wraz z osiągnięciem znaczącej skali działalności Emitent również będzie uczestniczył w działaniach zmierzających 
do konsolidacji rynku, przede wszystkim upatrując szansę w akwizycjach mniejszych studiów projektowych 
działających na terenie Polski i Europy.  

Ponadto możliwe będzie dystrybuowanie pod marką Vivid Games produktów innych producentów, co dodatkowo 
będzie miało wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży Emitenta. 
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4.15. Cele emisji – sposób wykorzystania środków 

Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest zwiększenie wartości Spółki oraz uzyskanie statusu jednego z 
najbardziej znaczących studiów deweloperskich w ujęciu globalnym zajmujących się produkcją gier wideo. Emitent 
zamierza realizować te cele poprzez koncentrację na produkcji własnych tytułów na różne platformy. Aby 
przyspieszyć rozwój działalności Zarząd Spółki zdecydował się pozyskać finansowanie zewnętrzne, dzięki któremu 
zamierza istotnie zwiększyć liczbę premier własnych gier, co konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost 
dynamiki przychodów oraz rentowności prowadzonej działalności. 

Środki z emisji zostaną wykorzystane w 2012 r., a przeznaczone zostaną na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz 
działania marketingowe, co będzie miało przełożenie na dynamiczny wzrost generowanych w kolejnych latach 
wyników finansowych.  

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Emitenta, wzrost mocy produkcyjnych jest bezpośrednio 
uzależniony od liczby zatrudnionych pracowników, którzy odpowiedzialni są za opracowywanie, projektowanie, 
produkcję oraz publikowanie gier. W 2012 r. Vivid Games zwiększy zatrudnienie do 73 osób na koniec IV kw. (z 
blisko 40 osób na koniec 2011 r.), co będzie wiązało się z poniesieniem nakładów inwestycyjnych związanych z 
przygotowaniem i wyposażeniem stanowisk pracy dla nowych pracowników, jak również dodatkowymi kosztami 
wynagrodzenia. Łączne środki przeznaczone na te cele będą stanowiły ok. 55% wpływów z emisji akcji serii B. 

Model biznesowy Vivid Games zakłada skupienie się na produkcji gier własnych, publikowanych pod własną marką 
lub dystrybuowanych przez największych, międzynarodowych partnerów Emitenta, co związane jest ze znacząco 
wyższą rentownością niż w przypadku gier tworzonych na zlecenie zewnętrznych wydawców (gdzie Spółka nie 
partycypuje w przychodach ze sprzedaży, lecz otrzymuje stałe wynagrodzenie za wykonanie projektu). Przyjęcie 
strategii działania opartej o produkcję przede wszystkim własnych gier wiązać się będzie ze zwiększeniem 
wydatków na ich marketing, na co zostanie przeznaczone ok. 45% wpływów z emisji akcji serii B. 

4.16. Prognozy finansowe 

W związku z przedstawioną w punkcie 4.14 strategią rozwoju oraz zamieszczonymi w punkcie 0 celami emisyjnymi, 
Emitent przedstawia prognozowane wyniki finansowe na 2012 rok. 

Tabela 6. Wybrane prognozowane wyniki finansowe Emitenta w 2012 r., mln PLN 

 
2012 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi* 5,0 

EBITDA 1,2 

Rentowność EBITDA, % 25% 

Zysk netto 0,7 

Rentowność netto, % 16% 

* w tym zmiana stanu produktów 
Źródło: Dane Emitenta 

W prognozach finansowych Emitenta na 2012 r. założono dynamiczny wzrost linii biznesowej opartej na budowie 
oraz sprzedaży gier własnych. Przychody ze sprzedaży gier własnych zostały oszacowane na podstawie prognozy 
przychodów ze sprzedaży w podziale na poszczególne platformy. Z kolei w przychodach ze sprzedaży usług budowy 
gier uwzględniono wzrost średniej liczby wykonywanych zleceń. Należy zaznaczyć, że z uwagi na przyjęte 
harmonogramy premier poszczególnych gier własnych, przychody Spółki w ujęciu kwartalnym będą się 
charakteryzowały stosunkowo wysokim poziomem zmienności. Zgodnie z tym, najwyższy poziom przychodów ze 
sprzedaży (w skali jednego roku obrotowego) będzie obserwowany w III i IV kwartale, a najniższy w I kwartale. 
Ponadto, w prognozie przyjęto założenie, iż ogół przychodów ze sprzedaży będzie denominowany w walutach 
obcych.  

Prognoza przychodów ze sprzedaży uwzględnia wpływ zmiany stanu zapasów, w tym gier gotowych oraz gier 
znajdujących się w procesie produkcji, wycenianych w oparciu o szacunkowe koszty wytworzenia każdej z gier. Do 
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kosztów wytworzenia zaliczono koszty bezpośrednie budowy gier w tym koszty wynagrodzeń pracowników i 
współpracowników Spółki, oraz koszty produkcji zewnętrznej jak również koszty marketingu poszczególnych gier.  

Z kolei koszty wytworzenia gier zaprognozowano na podstawie kalkulacji kosztów bezpośrednich poszczególnych 
gier (wynagrodzenia pracowników i współpracowników Spółki oraz koszty produkcji zewnętrznej, która obejmuje 
wybrane elementy procesu budowy gry, w tym np. udźwiękowienie. Istotny udział w kosztach wytworzenia 
zajmuje marketing każdej z gier). Przyjęto, że wielkość nakładów na promocję gier będzie powiązana zarówno z 
poziomem kosztów bezpośrednich budowy gier, jak i rodzajem platformy sprzętowej, na którą gry będą 
przeznaczone.  

W prognozie przyjęto, że gry własne budowane przez Spółkę będą oparte na rozwijaną przez Emitenta technologię 
V-TECH, nie będą zakupywane licencje na silniki zewnętrznych dostawców (może to jednak ulec zmianie w 
przypadku zidentyfikowania zapotrzebowania wynikającego z realizacji nietypowych projektów).  

Istotny udział w kosztach stałych Spółki stanowi koszt wynajmu i utrzymania biur Spółki w Bydgoszczy, Łodzi i 
Londynie. Ponadto założono, że Spółka począwszy od czerwca 2012 r. otworzy biuro we Wrocławiu. Z kolei koszty 
marketingu studia (niezwiązane bezpośrednio z promocją poszczególnych gier), w tym m.in. udział w targach i 
konferencjach oraz inne podróże służbowe i koszty przygotowania materiałów marketingowych, zostały 
skalkulowane w okresie prognozy w oparciu o koszty marketingu studia w 2011 r. oraz założenia Zarządu Spółki. 

Prognozę amortyzacji sporządzono w oparciu o średnie stawki amortyzacyjne poszczególnych składników aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki z uwzględnieniem założonych w okresie prognozy 
nakładów inwestycyjnych.  

4.17. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

W 2011 r. Emitent dokonał inwestycji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w wysokości 60,4 tys. PLN. 
Ponadto kontynuowane były prace związane z rozwojem autorskiej technologii V-TECH rozwijanej od ponad 6 lat, 
obejmującej swoim zakresem wszystkie obszary produkcji gier i aplikacji mobilnych – ich wysokość w 2011 r. 
wyniosła 180,0 tys. PLN. 

4.18. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, likwidacyjnym 

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie 
upadłościowe układowe lub likwidacyjne. 

4.19. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 

lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Według wiedzy Emitenta nie zostało wobec niego wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub 
egzekucyjne. 
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4.20. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, 

za okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić 

według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo 

zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie ma innych istotnych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych w toku lub takich, które mogą wystąpić w przyszłości.  

4.21. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy instrumentów Finansowych, które związane są w szczególności z 

kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Według wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie posiada on żadnych zobowiązań, które 
mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w Sprawozdaniu finansowym za rok 2011, przedstawionym w 
Rozdziale V niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Jednocześnie, Emitent planuje w przyszłości wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników lub 
współpracowników Spółki. W celu jego realizacji i na warunkach, które zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą 
Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 
docelowego w wysokości 82 500 zł w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę 
akcyjną. Szczegóły planu motywacyjnego nie są jeszcze znane, zasady jego funkcjonowania zostaną zawarte w 
projektach treści uchwał walnego zgromadzenia, które będą udostępnione w systemie ESPI i systemie EBI. 

4.22. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 

Informacyjnym 

Według wiedzy Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym 
Dokumencie Informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej Emitenta. 
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4.23. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta 

i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 

sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w §11 Załącznika nr 1 do Regulaminu 

ASO 

Według wiedzy Emitenta po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, ani nie 
ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

4.24. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały 

powołane osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta 

4.24.1. Zarząd Spółki 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z od 1 do 3 członków powołanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią 
niezależną kadencję. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu Spółki jest 
dwuosobowy. Od dnia 20 lutego 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Remigiusz Kościelny, Wiceprezesem Zarządu 
jest Jarosław Wojczakowski – założyciele Spółki oraz twórcy dotychczasowego sukcesu Emitenta. 

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 

Rada Nadzorcza uchwala zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz uchwala Regulamin Zarządu Spółki 
określający szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki  

Do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

Skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 7 Skład Zarządu Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie obecnej 
kadencji 

Data zakończenia obecnej 
kadencji 

Remigiusz Rudolf Kościelny Prezes Zarządu 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Jarosław Wojczakowski Wiceprezes Zarządu 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

4.24.2. Rada Nadzorcza Spółki 

Zgodnie z § 11 Statutu Emitenta, w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi od trzech do pięciu członków Rady 
Nadzorczej. Od dnia 29 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza liczy 5 członków. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani na okres 5-letniej kadencji.  

Do kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta, poza kompetencjami wynikającymi z K.s.h., należy zawieszanie w 
czynnościach członków Zarządu, ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, 
uchwalanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na zysk, zatwierdzanie na 
wniosek Zarządu Spółki – strategii działania Emitenta, jego wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu 
budżetu Spółki.  

Do Rady Nadzorczej Emitenta powołano w procesie przekształcania w Spółkę Akcyjną trzech członków tj. Karola 
Jerzego Stefańskiego (pełniącego funkcję Przewodniczącego RN), Marcina Duszyńskiego (pełniącego funkcję 
Wiceprzewodniczącego RN) oraz Piotra Szczeszka. W dniu 29 lutego 2012 r. na członków Rady Nadzorczej 
powołano dodatkowo Paula Bragiela oraz Tomasza Muchalskiego, jednakże nie został jeszcze złożony stosowny 
wniosek dotyczących zmiany danych organu nadzoru w rejestrze przedsiębiorców KRS. 
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Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 8 Skład Rady Nadzorczej Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie obecnej 
kadencji 

Data zakończenia obecnej 
kadencji 

Karol Jerzy Stefański Przewodniczący Rady Nadzorczej 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Marcin Duszyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Piotr Szczeszek Członek Rady Nadzorczej 20 lutego 2012 r. 19 lutego 2017 r. 

Paul Bragiel Członek Rady Nadzorczej 29 lutego 2012 r. 28 lutego 2017 r. 

Tomasz Muchalski Członek Rady Nadzorczej 29 lutego 2012 r. 28 lutego 2017 r. 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

4.25. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Tabela 9. Struktura akcjonariatu Emitenta (akcjonariusze posiadający co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu) przed rejestracją 
akcji serii B 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów 
Wartość 

nominalna, 
PLN 

Remigiusz Rudolf Kościelny  A 8 126 250 49,25% 8 126 250 49,25% 812 625,00 

Jarosław Wojczakowski A 8 126 250 49,25% 8 126 250 49,25% 812 625,00 

Łącznie A 16 252 500 98,50% 16  252 500  98,50% 1 625 250 

Źródło: Emitent 

Tabela 10. Struktura akcjonariatu Emitenta (akcjonariusze posiadający co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu) po rejestracji 
akcji serii B 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów 
Wartość 

nominalna, 
PLN 

Remigiusz Rudolf Kościelny  A 8 126 250 32,12% 8 126 250 32,12% 812 625,00 

Jarosław Wojczakowski A 8 126 250 32,12% 8 126 250 32,12% 812 625,00 

GPV I sp. z o.o. S.K.A. B 4 949 175 19,56% 4 949 175 19,56% 494 917,50 

Łącznie A i B 21 201 675 83,80% 21 201 675 83,80% 2 120 167,50 

Źródło: Emitent 
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5. ROZDZIAŁ: SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Wybrane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2012 r. wraz z komentarzem Zarządu 

W I kwartale 2012 r. działania Zarządu Vivid Games S.A. były skoncentrowane na realizacji przyjętej strategii 
rozwoju, tj. produkcji i dystrybucji gier własnych za pośrednictwem cyfrowych kanałów dystrybucji jak również na 
rozwoju oferty gier przeznaczonych na nowe platformy sprzętowe. W okresie tym realizowane były również 
działania związane z realizacja oferty prywatnej, w wyniku której Spółka pozyskała 3 mln PLN oraz upublicznieniem 
Spółki na rynku NewConnect. W poniższych tabelach zaprezentowano wybrane jednostkowe dane finansowe Vivid 
Games S.A.

45
 

Tabela 11 Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta, PLN 

Wyszczególnienie 
Za okres Za okres 

01-01-2011 
31-03-2011 

01.01-2012 
31-03-2012 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi* 284 746,07 760 757,16 

Zysk/strata ze sprzedaży -224 935,28 -13 279,03 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -268 483,27 -13 279,03 

Amortyzacja 103 453,92 35 969,16 

EBITDA** -165 029,35 22 690,13 

Zysk brutto na działalności gospodarczej -272 518,70 -22 577,20 

Zysk brutto -272 518,70 -22 577,20 

Zysk netto -272 518,70 -22 577,20 

* w tym zmiana stanu produktów 
** EBITDA = zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
Źródło: Vivid Games S.A. 

Tabela 12 Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta, PLN 

Wyszczczególnienie Stan na dzień Stan na dzień 

31-03-2011 31-03-2012 

Aktywa trwałe 559 441,69 478 593,21 

Rzeczowe aktywa trwałe 137 998,29 145 874,69 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 1 119 166,42 1 549 540,97 

Należności krótkoterminowe 185 576,79 548 768,43 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 68 530,07 97 064,29 

Kapitał własny 1 437 481,30 1 915 705,82 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 241 126,81 112 428,36 

Źródło: Vivid Games S.A. 

W I kwartale 2012 r. Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 760 
757,16 PLN. Wyższy poziom przychodów w I kwartale br. w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego (ponad 2,5 krotny wzrost) uzyskano dzięki sprzedaży tytułów autorskich, które miały swoje premiery 

                                                                 

45 Spółka, zgodnie z art. 56 punkt 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.), nie ma 
obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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w 2011 r., jak również sprzedaży usług produkcji gier. Wysokie nakłady finansowe poniesione przez Spółkę w I 
kwartale 2012 r. obejmują w głównej mierze bieżące koszty produkcji kilku autorskich gier dla różnych systemów 
sprzętowych, jak również koszty związane z jej upublicznieniem.   

W I kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała sprzedaż istniejących produktów w następujących kanałach cyfrowej 
sprzedaży: Apple AppStore, Google Play, oraz Sony PlayStation Network. Najchętniej pobieranymi grami były Ski 
Jumping 2012 oraz Speedball 2 Evolution. Łącznie, produkty na wszystkich platformach zostały w tym czasie 
pobrane w ilości ponad 1 mln sztuk.  

Warto nadmienić, iż w styczniu 2012 r. podpisana została umowa na promocję gry Ski Jumping 2012 w TVP S.A., a 
na jej potrzeby przygotowana specjalna edycja gry - TVP SKOKI 2012. 

W lutym 2012 r. do globalnej sprzedaży, za pośrednictwem wiodącego wydawcy gier mobilnych Connect2Media, 
trafiła gra Championship Racing 2012, jak również wersje Android, Mac oraz PC gry Ski Jumping 2012. 

W trakcie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku prowadzone były również prace nad projektami zleconymi 
przez podmioty zewnętrzne. W lutym podpisana została umowa z Connect2Media na produkcję gry opartej na 
jednej z największych marek wyścigów motorowych MotoGP 2012, która zostanie zrealizowana do końca II 
kwartału 2012 r. Ponadto, zakończona została produkcja mobilnej wersji gry Sniper: Ghost Warrior. Umowa z City 
Interactive S.A. została rozwiązana na ostatnim etapie realizacji gry za porozumieniem stron (wszelkie należności 
związane z wyprodukowanymi częściami projektu zostały rozliczone).  

W 2012 r. wyprodukowanych zostanie 13   nowych tytułów dostępnych na szereg platform sprzętowych. Realizacja 
strategii opartej na koncentracji na produkcji i dystrybucji gier własnych rozpoczęła się od początku roku. Do dnia 
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zakończono prace nad 2 produktami, które zostały 
opublikowane. Obecnie  kontynuowane są prace nad kolejnymi 5 produktami. Premiery wspomnianych gier 
nastąpią w kolejnych kwartałach 2012 r., a co za tym idzie będą miały znaczący wpływ na roczne wyniki finansowe 
Spółki. Warto wspomnieć, iż specyfiką branży gier komputerowych jest sezonowość przychodów, które są 
najwyższe w IV kwartale roku kalendarzowego.  

Jednym z najważniejszych prowadzonych aktualnie projektów jest pierwsza gra przeznaczona na platformę Sony 
PlayStation Vita, której pomysł zyskał duże uznanie ze strony Sony i należy się spodziewać istotnego wsparcia 
producenta podczas jej debiutu.   

Równolegle kontynuowane są prace nad grą BMX JAM, która trafi na platformy mobilne: iOS i Android, a także na 
konsolę Sony PlayStation Portable w formacie Minis, dzięki czemu dostępna będzie również dla posiadaczy 
systemów Sony PlayStation 3, oraz Sony PlayStation Vita. 

W styczniu 2012 r. rozpoczęła się również produkcja oficjalnej gry Speedway GP 2012, opartej na licencji FIM 
(Federation Internationale de Motocyclisme) - najwyższej klasy rozgrywek tego sportu. Gra trafiła do dystrybucji na 
platformie iOS i Android w maju 2012 r. 

Ponadto, Spółka od początku roku realizowała prace nad przeniesieniem gry Speedball 2 Evolution na platformę 
Android, które zakończyły się w kwietniu, a gra trafi na rynek w maju we współpracy i przy znacznym udziale 
marketingowym Sony Mobile. 

Rozpoczęła się również produkcja gry Neon Blitz, pierwszej w modelu Freemium, której premiera została 
wyznaczona na II kwartał 2012 r. 

Ważnym obszarem kompetencji Vivid Games jest technologia. Bezustannie trwają prace rozwojowe nad autorską 
technologią V-TECH, która uzyskuje wsparcie dla kolejnych platform sprzętowych, oraz większe możliwości na tych 
już istniejących.  

W I kwartale 2012 r. prowadzone były także działania promocyjne produktów marki Vivid Games na światowych 
rynkach. Przedstawiciele Spółki prezentowali ze wsparciem Ministerstwa Gospodarki produkty na największych na 
świecie targach elektroniki użytkowej CeBIT w Hanowerze. Vivid Games obecny był również na najważniejszych 
branżowych konferencjach biznesowych odbywających się  w tym okresie – Mobile Games Forum w Londynie, 
Game Connection w San Francisco, oraz Game Developer Conference w San Francisco. 
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5.2. Sprawozdanie finansowe za okres od 30 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 

wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta 
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6. ROZDZIAŁ: ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis aktualny Emitenta z rejestru przedsiębiorców KRS 
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6.2. Statut Spółki – tekst jednolity 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Vivid Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Bydgoszczy w spółkę akcyjną pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie 

Spółką). 

2. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj.: Remigiusz 

Rudolf Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski. 
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§ 2.  

1. Spółka działa pod firmą: Vivid Games Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Vivid Games S.A.  

3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony 

§ 3.  

1. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.  

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub 

przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za 

granicą.  

§ 4.  

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 

2. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 

3. działalność związana z oprogramowaniem, 

4. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

5. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

6. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

7. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

8. działalność portali internetowych, 

9. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

10. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

11. doradztwo związane z zarządzaniem, 

12. reklama, 

13. badanie rynku i opinii publicznej, 

14. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

15. działalność fotograficzna, 

16. działalność związana z tłumaczeniami, 
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17. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim, 

18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

19. działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

§ 5.  

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych 

przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie 

prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. 

rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich 

głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego (art. 417 § 4 Kodeksu 

spółek handlowych).  

 

KAPITAŁ I AKCJE 

§ 6.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 650 000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 

dzieli się na 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Akcje Spółki serii A zostały przyznane założycielom Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów 

przysługujących im w kapitale zakładowym przekształconej Vivid Games Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia 

wartości nominalnej akcji. Akcje kolejnych emisji mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne. Akcje Spółki będą emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.  

4. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, 

chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu spółek handlowych.  

5. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.  

6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty 

subskrypcyjne. 

7. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Spółki 
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upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w 

wysokości 82 500 zł (słownie osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez dokonanie jednego albo 

kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z 

ww. podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji, z 

zastrzeżeniem, że podwyższenia kapitału w ramach ww. kapitału docelowego dokonywane będą wyłącznie 

w celu realizacji i zgodnie z warunkami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki akcyjnego programu 

motywacyjnego dla kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki. Jeżeli będzie to uzasadnione 

celami i warunkami ww. programu motywacyjnego, Zarząd Spółki może również emitować warranty 

subskrypcyjne, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w 

ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom 

objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu. Zarząd Spółki może 

pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą 

Rady Nadzorczej.  

§ 7.  

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż 

raz w roku obrotowym. 

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę 

prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

 

ORGANY SPÓŁKI 

§ 8.  

Organami Spółki są: 

1. Zarząd,  

2. Rada Nadzorcza,  

3. Walne Zgromadzenie.  

 

ZARZĄD 

§ 9.  

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie 

zastrzeżone w statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
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Nadzorczej Spółki.  

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. 

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję 

Wiceprezesa Zarządu. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Poprzez powoływanie i odwoływanie 

członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki 

może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki. 

4. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, 

kadencje członków Zarządu są niezależne. 

§ 10.  

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z 

członków Zarządu jednoosobowo.  

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały 

Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 

3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia 

Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę 

Nadzorczą Spółki.  

 

RADA NADZORCZA 

§ 11.  

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym z 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w 

rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w skład Rady Nadzorczej Spółki będzie wchodziło 5 (słownie: 

pięciu) członków Rady Nadzorczej.  

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są 

niezależne.  



Dokument Informacyjny  Vivid Games S.A. 

 

   

  strona 126 z 133 

 

5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez 

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę.  

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą 

dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego 

członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.  

§ 12.  

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez Kodeks spółek 

handlowych, należy:  

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 

b) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki, 

c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego – nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - 

pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, 

d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,  

e) udzielanie członkom Zarządu Spółki zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, 

f) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 

g) zatwierdzanie - na wniosek Zarządu Spółki - strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju 

oraz rocznego planu budżetu Spółki, 

h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 

j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, 

k) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

l) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki, 

m) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod 

obrady Rady Nadzorczej. 

§ 13.  

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.  
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2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeb, 

jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest 

uprawniony do złożenia do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o 

zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie 

zwołane w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może 

zwołać wnioskodawca.  

5. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki 

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na 

temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.  

7. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.  

§ 14.  

1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co 

najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej bez odbycia 

posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały takie będą ważne, 

gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektów tych uchwał.  

4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia szczegółowego trybu działania Rady Nadzorczej w 

Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.  

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 15.   

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd Spółki zwołuje zwyczajne Walne 

Zgromadzenie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej 

lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  
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3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscy w Bydgoszczy lub w Warszawie.  

4. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne 

bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 16.  

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez 

pełnomocników. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku 

obrotowym, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za dany rok obrotowy, 

d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian statutu Spółki, 

g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, 

h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji, 

i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki 

lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką, 

k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji, 

l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

m) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych do porządku obrad przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub 

przez akcjonariuszy. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek 

handlowych lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.  

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach 

wszystkich lub części członków Zarządu przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów oddanych. 
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4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 17.  

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

§ 18.  

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 

obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. 

2. W Spółce można tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat i wydatków.  

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 19.  

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji. 

2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki 

pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada 

Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. 

§ 20.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

2.  Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

6.3. Zmiany statutu Spółki niezarejestrowane przez sąd 

Treść uchwał NWZ Emitenta z dnia 29 lutego 2012 r. zawierające zmianę Statutu Spółki, która nie została jeszcze 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS: 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 29 lutego 2012 roku 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji 
prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 431 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Vivid Games Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 650 000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 2 530 000 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. o 
kwotę nie większą niż 880 000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 8 
800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

3. Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  

4. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.  

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii B. 

6. Objęcie akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona nie 
więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom. 

7. Ustala się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w terminie do dnia 30 
kwietnia 2012 r. 

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o 
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 
rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 K.s.h. w związku z art. 431 § 7 K.s.h. 

9. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały), pozbawia się w całości prawa poboru akcji dotychczasowych 
akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji emisji serii B są cele emisji, którymi są 
pozyskanie w drodze subskrypcji prywatnej środków finansowych niezbędnych dla dalszego dynamicznego 
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. 

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu 
przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 530 000 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy 
złotych) i dzieli się na: 

a) 16 500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

b) nie więcej niż 8 800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

Dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządu złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz 
postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O 
DOOKREŚLENIU  

WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
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§ 1. 

Remigiusz Rudolf Kościelny i Jarosław Wojczakowski, w imieniu spółki pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu 
spółek handlowych, oświadczają, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na 
podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2012 roku, 
zaprotokołowanej przez Monikę Gutmańską-Pawłowską, notariusza w Bydgoszczy za numerem Repertorium 
A nr 1399/2012, objęty został kapitał zakładowy w wysokości 880.000 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy 
złotych), to jest objęto 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. 

 

§ 2. 

Z uwagi na powyższe, stawający oświadczają, że dookreślają wysokość kapitału zakładowego w statucie 
spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 2 530 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i 
dzieli się na: 

a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

b)  8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” 
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6.4. Objaśnienia terminów i skrótów 

Skrót Definicja i objaśnienie 

Akcje serii A 16 500 000 akcji na okaziciela serii A 

Akcje serii B 8 800 000 akcji na okaziciela serii B 

ASO 
Alternatywny system obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. na podstawie art. 3 pkt 2) ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku 

Autoryzowany doradca Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dokument Informacyjny 
Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
załączniku nr 1 do Regulaminu ASO  

Doradca Prawny Szczeszek i Wspólnicy Sp.K. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

EUR 
Kod ISO euro – wspólnej waluty europejskiej, będącej prawnym środkiem 
płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej 

Emitent, Spółka, Vivid Games Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

GPW Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

GPV, GPV I sp. z o.o. S.K.A. Giza Polish Ventures I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Instrumenty finansowe  Akcje serii B oraz prawa do akcji serii B Emitenta 

Inwestor Podmiot obejmujący akcje serii B Emitenta 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KE Komisja Europejska 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

K.s.h 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) 

NewConnect Rynek akcji GPW prowadzony w formie alternatywnego systemu obrotu  

NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

PLN Polski złoty, waluta Rzeczpospolitej Polskiej 

PDA Prawa do akcji serii B 

Ordynacja Podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 
60 z późn. zm.) 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKD 
Polska klasyfikacja działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 
dnia 31 grudnia 2007 r.) 

PLN, złoty, zł  Polski złoty 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Emitenta 
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Skrót Definicja i objaśnienie 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna s 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku ze zm., wraz z załącznikami do tego 
Regulaminu 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 
139/2004 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

S.A. spółka akcyjna 

Sp.k.  spółka komandytowa 

Spółka publiczna 
Spółka w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu 
ustawy o obrocie 

Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

UE Unia Europejska 

UOKiK  Urząd ochrony konkurencji i konsumentów 

Updof 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 
U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., 

Updop 
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm. 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów/uokik 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 
2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o podatku o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych / PCC 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. 
z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

USD Dolar amerykański 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn  

 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 93, poz. 768 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183, poz. 1538 ze zm.) 

Ustawa o ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 
1223 ze zm.) 

VAT 
Podatek od towarów i usług, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

WE  Wspólnota Europejska 

Założyciele, Założyciele 
Emitenta 

Remigiusz Rudolf Kościelny, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, oraz 
Jarosław Wojczakowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 

Zarząd Zarząd Emitenta 

 


