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wielkość rynku

 Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report



podział na platformy

Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report, SuperData Research and Unity Technologies 2016 MOBILE GAMES AND VR YEAR IN REVIEW





kluczowe wydarzenia
2007 Zawarcie umowy na dystrybucję gier z jednym z największych wydawców gier komórkowych na świecie - Hands-On Mobile.

2007 Stworzenie gry mobilnej opartej na światowym przeboju  - „Crazy Frog Racer”.

2008 Gra „Samurai Puzzle iOS” uzyskuje nagrodę „Najlepszej Gry Strategicznej 2008”

2009 Rozpoczęcie produkcji pierwszej gry  MotoGP 2009 opartej na licencji wyścigów motorowych.

2010 Rozpoczęcie produkcji pierwszej gry „NCIS” - opartej na licencji serialu TV o tej samej nazwie.

2012 Wejście na rynek NewConnect.

2012 Sprzedaż gry Real Boxing na urządzenia z systemem iOS. App Store Editors’ Choice dla gry Real Boxing®.

2013 Gra Real Boxing® pokazowym tytułem konsoli Nvidia Shield.

2013 Gra Real Boxing® wyróżnioną tytułem App Store Best Of 2013 w Korei Południowej.

2014 Premiera Godfire: Rise of Prometheus na platformach iOS i Android. Nagroda App Store Editors’ Choice.

2015 Zawarcie umowy licencyjnej z Metro-Goldwyn-Mayer Inc. na wykorzystanie marek „Rocky” and „Creed” w Real Boxing® 2.

2016 Premiera pierwszej pełnoprawnej produkcji na licencji ROCKY™ na urządzenia mobilne. 

2016 Przeniesienie notowań na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2016 Pozyskanie licencji na wykorzystanie wizerunku mistrza świata w boksie, Manny’ego Pacquiao, w grze Real Boxing®. 

2017 Premiera Highway Getaway na platformach iOS i Android.



zarząd vivid games
Remi Koscielny (Prezes Zarządu) – doświadczony przedsiębiorca, entuzjasta technologii oraz mentor, obecny w branży od 16 lat. Współzałożyciel 
Vivid Games S.A., którą rozbudował od zera do Spółki Akcyjnej o milionowych obrotach i międzynarodowym uznaniu. 

Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu kreacji nowych gier, ich produkcji, nadzoru artystycznego, redagowania treści. Doświadczenie biz-
nesowe, głęboka znajomość rynku, zagadnień związanych z produkcją gier oraz cechy charakteru pozwalają na doprowadzenie do sukcesu zamierzo-
nych i ambitnych przedsięwzięć.

Jaroslaw Wojczakowski (Wiceprezes Zarządu) – jako jeden z najbardziej utalentowanych programistów w Polsce, zadziwiał swoimi pracami 
światową publikę niejednokrotnie wygrywając międzynarodowe konkursy. Swoją pasję - programowanie – stale rozwija pracując od 15 lat w branży 
gier komputerowych. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja i multimedia. 

Swoje kompleksowe doświadczenie programistyczne wykorzystał do stworzenia unikalnej w skali światowej technologii V-Tech, która szybko wyniosła 
Vivid Games do rangi developera znanego i cenionego na całym świecie. Dzięki swojemu charakterowi i doświadczeniu potrafi wybrać cel, stworzyć 
plan realizacji oraz go skutecznie i perfekcyjnie wykonać.

Roy Huppert (Dyrektor Finansowy) – doświadczywszy życia na trzech kontynentach od 17 lat zafascynowany finansami i consultingiem strategicz-
nym z naciskiem na sektor TMT. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz historii na Kent State University w Stanach Zjednoczonych, ukończył 
roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo UE i Prawo Brytyjskie w ramach wspólnego program z Cambridge University), 
a w 1997 roku uzyskał tytuł MBA na University of Calgary/Quebec. Zanim związał się w Vivid Games w 2013 roku, pracował przy i przeprowadzał 
poważne transakcje dłużne oraz inwestycje kapitałowe dla państwowych i prywatnych instytucji finansowych, m.in Apax Partners Corporate Finance, 
Access Ltd (obecnie Rothschild Polska), w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) w Warszawie. Na stanowisku dyrektora finansowego i 
członka zarządu odpowiada za finansowanie, księgowości, kontroling, fuzje i przyjęcia oraz szeroko pojętą administrację. Jego bogate doświadczenie 
pozwala mu w wyjątkowy sposób spoglądać na planowanie finansów oraz zawieranie umów. 



grupa kapitałowa

VIVID GAMES S.A.

VIVID GAMES
S.K.A.

Zarządzanie prawami 
do gry 

Godfire: Rise of Prometheus. 

VIVID GAMES
Sp. z o.o.

Zarządzanie prawami 
wartościami niematerialnymi

i prawnymi.

BOTE
Sp. z o.o.

Wsparcie organizacyjne
w zarządzaniu strukturą

Grupy.

32,28% 100% 100%



strategia spółki
I PRODUKCJA I PUBLIKACJA ZAAWANSOWANYCH GIER MOBILNYCH W MODELU FREE2PLAY 

II PROGRAM PUBLIKACJI GIER ZEWNĘTRZNYCH

III INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATOWEJ PLATFORMA MOBILNEGO E-SPORTU

IV ROZWÓJ AUTORSKICH TECHNOLOGII

V ROZWÓJ WSPÓŁPRACY ZE STRATEGICZNYMI  PARTNERAMI 

VI ZWIĘKSZENIE OBECNOŚCI ORAZ PRZYCHODÓW  Z RYNKÓW AZJATYCKICH

VII ROZWÓJ POPRZEZ FUZJE I PRZEJĘCIA ORAZ INWESTYCJE W LICENCJE



model biznesowy

Free-to-play 

 |Gry dostępne bez wstępnych opłat 

 |Dominujący model na rynku mobilnym  

         (90% przychodów)

 |Monetyzacja za pomocą mikropłatności
          oraz wyświetlania reklam

Globalny zasięg

 |Cyfrowa dystrybucja w 200 krajach 

 |2 mld aktywnych użytkowników smartphone*

 |Platformy sprzedaży Apple App Store, 
          Google Play

Produkcja gier mobilnych

 |Relatywnie krótkie cykle produkcyjne

 |Niskie nakłady finansowe

 |Długie cykle życia

Wydawnictwo

 |Połączenie kompetencji

 |Wysoka rentowność

 |Program publikacji gier zewnętrznych

 Źródło: www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/



wydawnictwo i promocja

|Publikacja 4-5 gier rocznie

|Spójne, wysokiej jakości portfolio gier

|Historia udanych premier: Real Boxing, Godfire, Real Boxing 2 Rocky, Highway Getaway

|55 mln pobrań gier w trakcie ostatnich 3 lat

|Kompleksowe kampanie reklamowe

|Ugruntowane relacje biznesowe z platformami dystrybucji gier

|Budowa własnych marek oraz pozyskiwanie światowej klasy licencji

|Historia współpracy ze światowymi markami: Rocky, Manny Pacquiao

 Źródło: Emitent



produkcja gier
|Możliwość równoległej produkcji 4 tytułów 
|Doświadczone, małe (10-20 osobowe) zespoły 
|Światowej klasy artyści i programiści
|Efektywne wykorzystanie najnowszych technologii
|Szeroko wykorzystywana analityka 
|Rozwój doświadczenia i możliwości monetyzacji



technologie
|Vivid Games jako spółka technologiczna

|Autorskie oprogramowanie z zakresu: 

 |rozgrywek wieloosobowych

 |analityki i monetyzacji

 |dostarczania i dostosowywania treści

 |kontroli jakości

| Wydajne, niezawodne technologie używane do produkcji gier

| Technologie własne realizowane przy wsparciu funduszy UE



perspektywy rozwoju

|Rozbudowa portfolio wydawniczego 

|Rozwój kompetencji wydawniczych i produkcyjnych 

|Wzrost nakładów marketingowych 

|Wzrost parametrów monetyzacji 

|Nowatorskie technologie 

|Program publikacji gier zewnętrznych 

|Globalnego formatu licencje 

|Współpraca z partnerami wydawniczymi 

|Relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi





portfolio 2017
GLOBALNY ZASIĘG     |      POTENCJAŁ KOMERCYJNY     |     INNOWACYJNOŚĆ     |     RYWALIZACJA GRACZY

ODBIORCY MID-CORE / CASUAL*    |     WYSOKA JAKOŚĆ WIZUALNA

* gracze mid-core- Gracze szukający głębszego doświadczenia niż tego, które proponują gry casualowe i jednocześnie mniej czasochłonnego niż gry z grupy hard-core.
* gracze typu casual - Kategoria graczy (klientów), charakteryzująca się następującymi elementami: (i) grupa stanowi największą pod względem liczebności grupę graczy, (ii) co do zasady nie poświęcają oni dużej ilości czasu na gry 
oraz nie mają potrzeby doskonalenia w istotny sposób swoich umiejętności w grze (iii) preferują oni dość proste mechanizmy gry niewymagające specjalnych umiejętności ani istotnego zaangażowania (iv) gracze skupiają się na 
przyjemności z gry zamiast np. na rywalizacji, (iv) pod względem demograficznym charakteryzuję ją większy udział kobiet oraz graczy online w wieku powyżej 30 lat.

 Źródło: Raporty branżowe App Annie



 Źródło: Raporty branżowe AppAnnie



 Źródło: Raporty branżowe AppAnnie



MARKA real boxing

 Źródło: Emitent









 Źródło: Raporty branżowe AppAnnie



pobrania i sprzedaż gier w 2016

STANY ZJEDNOCZONE

WIELKA BRYTANIA

JAPONIA

CHINY

NIEMCY

POZOSTAŁE

STANY ZJEDNOCZONE

CHINY

ROSJA

WIELKA BRYTANIA

TURCJA

POZOSTAŁE

48%

36%
57%

20%

7%

7%

6%
5%

5%
3%

3%3%

POBRANIA 2016 SPRZEDAŻ 2016





Podstawowe parametry emisji obligacji serii A

Maksymalna wartość emisji

Rodzaj oferty

Kupon

Zapadalność

Wartość nominalna 1 Obligacji

Planowane zabezpieczenie

Dodatkowe uprawnienia Obligatariuszy

Termin zapisów

Cena emisyjna Obligacji

Minimalny zapis

Przydział

Rynek notowań

10 500 000 PLN

publiczna

WIBOR 3M + marża 6,00%

36 miesięcy

1 000 PLN

(1) zastaw rejestrowy na prawach autorskich do gry 
       komputerowej na urządzenia mobilne (gry mobilnej) 
       pt. Outer Pioneer
(2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
(3) weksel własny Emitenta, wraz z deklaracją wekslową

opcja przedterminowego wykupu

18 kwietnia - 28 kwietnia 2017

997 PLN w dniach 18-21 kwietnia 2017 r.
999 PLN w dniach 22-28 kwietnia 2017 r.

1 Obligacja

5 maja 2017 r.

Planowany debiut w ASO Catalyst

Informacje dotyczące podstawowych parametrów emisji zostały przedstawione w poniższej tabeli. Szczegółowe i jedynie prawnie wią-
żące informacje znajdą się w Warunkach Emisji Obligacji.



Planowane wykorzystanie środków z emisji 
Cel emisji w rozumieniu art. 6 ust 2 pkt 4 Ustawy o Obligacjach nie został określony, niemniej jednak intencją emitenta jest 
przeznaczenie środków z emisji w sposób następujący:

Nakłady
inwestycyjne

(mln PLN)

Rok użycia
Wykorzystanie

funduszy

3,5

2,5

2,5

2,0

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2019

Produkcja

Marketing

Licencje

Kapitał obrotowy

Suma (mln PLN) 10,5





sytuacja finansowa

ZYSK NETTOEBITDA MARŻA EBITDAPRZYCHODY MARŻA OPERACYJNA

20142013 2015 2016

13,7

7,5

3,0

-2,8
-0,9 1,4

7,4

3,0

7,6

0,7
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32,7%

15,0%

52%
31%

16%

1%

EUR

USD

PLN

inne

STRUKTURA WARTOŚCIOWA SPRZEDAŻY - 2016

 Źródło: Sprawozdanie Finansowe Emitenta



ocena zdolności kredytowej emitenta
Wskaźnik 31.12.2016 r.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik płynności bieżącej

Dług netto / EBITDA

Dług netto / Kapitał własny

Wskaźnik ogólnego zadłużenia po emisji*

Dług netto / EBITDA po emisji*

Dług netto / Kapitał własny po emisji*

*przy założeniu emisji obligacji o wartości 10,5 mln zł

40,66%

0,80

1,00

30,18%

52,66%

2,41

72,89%

2014 2015 2016

80%

70%

60%

50%

40%

30%

74,44%

47,39%
40,66%

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

Analizując sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta w szcze-
gólności należy podkreślić:

4Zobowiązania ogółem stanowiły na koniec 2016 r. 40,66%  
wartości aktywów, wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia  
zmniejszała się w ostatnich latach działalności Spółki.
 
4Spółka utrzymuje korzystny poziom wskaźnika Dług netto/
EBITDA, należy zwrócić uwagę, że przy założeniu emisji obligacji  
o wartości 10,5 mln zł wartość wskaźnika nadal utrzymuje się na 
bezpiecznym poziomie,
 
4Spółka utrzymuje poziom wskaźnika płynności bieżącej  
bezpieczny dla prowadzonej działalności.
 
4Emitent zakłada, że źródłem spłaty obligacji będą przepływy ge-
nerowane z działalności.



wyniki finansowe

Przychody

 dynamika r-d-r

EBITDA

 dynamika r-d-r

Zysk operacyjny

 dynamika r-d-r

Zysk netto

 dynamika r-d-r

Suma bilansowa

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe, w tym:

 środki pieniężne

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

13 687,76

83,7%

2 980,33

-426,1%

1 102,17

143,7%

670,62

124,0%

14 036,70

9 447,08

4 589,62

1 556,07

3 587,71

2 332,22

8 116,77

4 818,28

7 451,53

46,7%

-914,03

-209,6%

-2 520,31

-478,9%

-2 792,81

-737,2%

7 684,95

5 778,79

1 906,16

370,72

2 813,74

318,83

4 552,38

2 777,24

17 316,15

26,5%

1 359,77

-54,4%

-1 024,42

-192,9%

7 587,49

1031,4%

39 571,66

26 346,92

13 224,74

10 191,84

20 817,13

5 638,27

13 116,26

5 629,85

22 753,23

31,4%

7 432,18

446,6%

3 414,26

433,3%

2 995,95

60,5%

41 436,76

33 051,39

8 385,37

5 584,64

24 586,64

6 396,84

10 453,28

2 797,75

2014*2013* 2015* 2016*

 * Dane podlegały audytowi lub przegladowi przez Biegłego Rewidenta
Żródło: Sprawozdanie Finansowe Emitenta

Dane w tys. zł.



akcjonariat
Seria Data emisji Ilość wyemitowanych

akcji
Wysokość pozyskanych

środków

B

C

D

E

F

29.02.2012

30.10.2014

15.04.2015

08.09.2015

21.10.2016

29.02.2012

30.10.2014

15.04.2015

08.09.2015

21.10.2016

2 992 000 zł

29 646,50 zł

10 000 000 zł

34 900 zł

32 325 zł



nota prawna
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2008 r. o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną obligacji serii A emitowa-
nych przez VIVID GAMES S.A. (Spółka, Emitent). Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy, Emi-
tent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Memorandum informacyjne zostanie opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.vividgames.com, na stronie internetowej Ofe-
rującego (NWAI Dom Maklerski S.A.) pod adresem www.nwai.pl oraz na stronach internetowych uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał nie podlega zatwierdzeniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz nie może być traktowany, w szczególności jako:
• memorandum informacyjne ani prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmia-
nami) („Ustawa o Ofercie”),

• oferta w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami),
• propozycja nabycia w rozumieniu Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238) lub Ustawy o Ofercie,
• rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej,
• zaproszenie dla jakiejkolwiek z osób do nabycia Obligacji.

Informacje zawarte w materiale zostały opracowane przy wykorzystaniu źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Pomimo, iż przy 
sporządzeniu dokumentu dołożono należytej staranności, należy mieć na względzie, iż może on nie zawierać wszystkich informacji istotnych dla oceny 
Spółki. Odbiorca niniejszego materiału powinien przeprowadzić własną analizę informacji zawartej lub przytoczonej w niniejszym materiale, jak rów-
nież ocenę merytoryczną oraz ocenę ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.




