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AGENDA

MARKA
REAL BOXING™

REAL BOXING 2
CREED/ROCKY

REAL BOXING 2 ROCKY™
TOURNAMENTS

ROZWÓJ PORTFOLIONOX RAIDERSMETAL FIST

WYNIKI FINANSOWE



MARKA REAL BOXING™

iOS

FREE2PLAY

iOS + AndroidAndroid

37,5 MLN POBRAŃ     |     30 MLN PLN REVENUE
2012-2016



REAL BOXING 2 CREED/ROCKY
I KWARTAŁ 2016

PRZYCHODY WG. KRAJÓW PRZYCHODY WG. PLATFORM

2,6 MLN POBRAŃ
ARPMAU $0.11



CZERWIEC 2016

Turnieje on-line
Onboarding
Optymalizacja 



Sprawdzone mechanizmy 
monetyzacji

iOS, Android

Połączenie gatunków 
fighting/brawler, platformer

Zespołowa rozgrywka
na arenie (PvP)

SOFT-LAUNCH
II PÓŁROCZE 2016









SOFT-LAUNCH 
III KWARTAŁ 2016

 Innowacyjne połączenie gatunków 
RPG, auto-battler, match-3

iOS, Android, Facebook

Jedno i wieloosobowa
rozgrywka (PvP)









ROZWÓJ PORTFOLIO

REAL BOXING 2
ROCKY

METAL FIST REAL CASINO

NOWE TYTUŁY
WŁASNE

TYTUŁY
ZEWNĘTRZNE

2-4 TYTUŁY ROCZNIE

ŚWIATOWEJ KLASY LICENCJE



WYNIKI FINANSOWE

IQ 2014 - IQ 2016



SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS



SPRAWOZDANIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW



DZIĘKUJEMY!

KONTAKT:

TOMASZ MUCHALSKI
tel. (+48) 504 212 463

t.muchalski@everestconsulting.pl



NOTA PRAWNA

Dokument został przygotowany w celach informacyjnych, z zamiarem przedstawienia Spółki,  profilu prowadzonej działalności i dalszych planów 

gospodarczych. Dokument został przygotowany z zachowaniem należytej staranności zawodowej, jako materiał prezentujący Spółkę. Autorzy – Spółka, jej 

kierownictwo, przedstawiciele jak i wspólnicy, doradcy i ich przedstawiciele nie deklarują, ani nie zapewniają o kompletności i dokładności informacji i ocen w 

nim zawartych i nie odpowiadają za decyzje podjęte na ich podstawie. Autorzy jednocześnie zaznaczają, że dokument nie powinien stanowić jedynej podstawy 

dodo podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących inwestowania lub finansowania działalności Spółki przez potencjalnych inwestorów lub jakiekolwiek inne 

podmioty lub instytucje finansowe. Zainteresowane strony winne są we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzić badanie Spółki, w celu weryfikacji i 

analiz danych przedstawionych w dokumencie i dopiero na tej podstawie - we własnym zakresie przeprowadzonych badań - podjąć decyzję o złożeniu oferty 

udziałowcom Spółki.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności a tym samym ryzyk, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty 

finansowe Spółki, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą 

inwestycyjnym. Przed podjęciem decyzji inwestorzy powinni mieć na uwadze czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w dokumencie oraz, że w 

przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. ocharakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które 

nienie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w przyszłości, w szczególności jeśli któregokolwiek z czynników ryzyka może mieć istotny negatywny 

wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji.


