
 

Vivid Games S.A. 

spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, Polska, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411156 

ANEKS NR 2 
do prospektu emisyjnego akcji 

spółki Vivid Games S.A. 
zatwierdzonego w dniu 3 sierpnia 2016 r. 
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego  

nr DPI/WE/410/2/22/16 
(„Prospekt”) 

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej w związku z opublikowaniem w dniu 16 sierpnia 2016 r. skonsolidowanego raportu okresowego 
za II kwartał 2016 r., w tym w szczególności ze względu na ujawnione w tym dokumencie następujące informacje, 
mogące mieć wpływ na ocenę akcji Spółki: 

1. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 
7,48 mln zł, co stanowiło ponad dwukrotny wzrost przychodów uzyskanych w I kwartale 2016 r. Natomiast, 
w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, dynamika przychodów ze sprzedaży przekraczała 
8%. 

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. wzrostowi uległy wskaźniki rentowności operacyjnej 
oraz EBITDA. Rentowność EBIT osiągnęła w I półroczu 2016 r. wartość 25% (w porównaniu z 13% rok 
do roku). Za okres II kwartału  2016 r. Spółka odnotowała wyższą rentowność EBIT (tj. na poziomie 41%) 
niż za I kwartał 2016 r., w którym zarejestrowano wielkość 9% marży EBIT. 

Analogicznie istotne zmiany dotyczą rentowności EBITDA, której wartość za okres od dnia 1 stycznia 
do dnia 30 czerwca 2016 roku osiągnęła 80%, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2015 
wyniosła 29%. 

3. Grupa, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. wygenerowała dodatnie przepływy 
z działalności operacyjnej w kwocie 1,69 mln zł (w porównaniu z 3,1 mln zł w I półroczu 2015 r.). 

4. Informacje na temat jednorazowych, nieoperacyjnych kosztów i przychodów, które miały wpływ na wyniki 
Spółki: 

 jako koszt (w kosztach operacyjnych w pozycji kosztów świadczeń pracowniczych) ujęta jest kwota 
ok. 0,46 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny programu motywacyjnego; 

 jako koszt (w kosztach finansowych) ujęta jest kwota ok. 0,3 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny 
wartości udziałów w spółce Vivid Games s.k.a. (wycena metodą praw własności); 
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 jako przychód (w poczet pozostałych przychodów operacyjnych) ujęto kwotę w wysokości 2,5 mln zł 
z tytułu aktualizacji wyceny opcji nabycia akcji Spółki. GPV I posiada opcję nabycia 1,5 mln akcji 
Spółki, która to opcja jest przedmiotem aktualizacji wyceny zgodnie z MSR w wyniku półrocznego i 
rocznego przeglądu sprawozdania finansowego. Ryzyko wykonania tej opcji uznane zostało za 
znaczący element mający wpływ na ocenę akcji Spółki i opisane zostało w pkt 2.2.16 Prospektu 
„Ryzyko związane z wykonaniem umowy opcji przez GPV I Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”. 

Nie uwzględniając tych jednorazowych zdarzeń, Grupa zakończyłaby drugi kwartał z zyskiem na poziomie 
netto przy rosnących przychodach ze sprzedaży. Odejmując jednorazowe, pozostałe przychody operacyjne 
w wysokości 2,5 mln zł, wynik EBITDA za I półrocze wynosiłby 3,47 mln zł (marża 46%) i byłby wyższy 
o 74,7% rok do roku, a skorygowany wynik EBITDA za II kwartał 2016 r. wynosiłby 1,5 mln zł, przy marży 
w wysokości 37,1%. W analogicznym okresie 2015 roku wynik EBITDA wynosił 0,3 mln zł przy marży 
w wysokości 7,2%. 

Terminy pisane wielką literą w Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Część B.7 Podsumowania oraz pkt 6 Prospektu „Wybrane Informacje finansowe” 

W tabelach dotyczących danych pochodzących z raportu za pierwszy kwartał 2016 r. dodaje się kolumny 
z danymi pochodzącymi z raportu za II kwartał 2016 r.: 

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 

(dane w tys. zł) 
Za okres: 

01.04.2016 - 
30.06.2016 

Za okres: 
01.04.2015 - 
30.06.2015 

Za okres: 
01.01.2016 - 
30.06.2016 

Za okres: 
01.01.2015 - 
30.06.2015 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży ogółem 6 843,02 3 132,91 13 476,00 8 057,22 

Przychody ze sprzedaży 4 197,13 3 626,00 7 477,69 6 914,28 

Koszt wytworzenia na własne potrzeby 2 645,89 -493,09 5 998,31 1 142,94  

Koszty działalności operacyjnej -6 659,90 -2 209,69 -12 714,51 -6 182,40 

Amortyzacja -1 230,57 -147,17 -2 548,49 -943,65 

Zużycie surowców i materiałów -62,14 -34,93 -156,58 -54,56 

Usługi obce -3 126,60 -796,90 -5 964,14 -3 086,01 

Koszt świadczeń pracowniczych -2 225,12 -900,96 -4 009,31 -1 749,28 

Podatki i opłaty -1,58 -328,27 -3,31 -337,01 

Pozostałe koszty -13,89 -1,46 -32,68 -11,89 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 183,12 923,23 761,49 1 874,82 

Pozostałe przychody operacyjne 2 640,03 63,75 2 778,47 127,05 

Pozostałe koszty operacyjne -7,57 -873,85 -125,62 -957,99 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

2 815,59 113,12 
3 414,34 

1 043,89 

Przychody finansowe 20,18 12,63 104,14 45,71 

Koszty finansowe -66,69 -134,54 -143,63 -148,64 

Udział w wyniku jednostek wycenionych 
metodą praw własności 

-303,69 -72,68 
-387,44 

-111,40 

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 

2 465,38 -81,46 
2 987,42 

829,56 

Podatek dochodowy -571,84 -263,53 -966,68 -458,75 

ZYSK (STRATA) NETTO 1 893,54 -344,99 2 020,74 370,80 
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Inne całkowite dochody łącznie 1 893,54 -344,99 2 020,74 370,80 

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM: 1 893,54 -344,99 2 020,74 370,80 

 

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 

Aktywa 

 
(dane w tys. zł) Na dzień 

30.06.2016 
Na dzień 

30.06.2015  

AKTYWA TRWAŁE 28 985,92 12 516,62 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 140,00 427,87 

Wartości niematerialne i prace rozwojowe, w tym: 18 902,15 11 251,98 

 - Koszty zakończonych prac rozwojowych 6 844,77 1 707,46 

 - Pozostałe wartości niematerialne 4 426,07 505,20 

 - Wartości niematerialne w realizacji 7 631,31 9 039,32 

Nieruchomości inwestycyjne   

Wspólne przedsięwzięcie, w tym: 249,08 645,10 

 -  Inwestycje rozliczane metodą praw własności 249,08 645,10 

Należności długoterminowe 99,16 45,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 595,53 146,67 

AKTYWA OBROTOWE 9 209,40 5 177,74 

Zapasy 25,43 17,80 

Należności z tytułu dostaw i usług 755,58 1 347,97 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 322,28 0,00 

Pozostałe należności 2 525,67 382,43 

Udzielone pożyczki 131,61 121,15 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 626,32 3 086,82 

Rozliczenia międzyokresowe 822,51 221,58 

AKTYWA RAZEM: 38 195,33 17 694,36 

Pasywa 

(dane w tys. zł) Na dzień 
30.06.2016 

Na dzień 
30.06.2015 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 23 295,61 4 112,17 

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 559,65 

Akcje własne -6,17 - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji 11 049,89 2 083,21 

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 

Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 977,97 227,37 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 2 775,23 -2 290,89 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 2 020,74 370,80 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 144,34 4 479,49 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115,97 226,57 

Pozostałe rezerwy 237,18 160,60 

Kredyty i pożyczki 1 750,00 1 150,00 
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Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 694,13 253,99 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 347,06 2 688,33 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 9 755,37 9 102,70 

Kredyty i pożyczki 931,41 573,23 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 422,41 130,83 

Instrumenty pochodne 6 496,98 6 731,63 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 943,04 852,79 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,98 455,80 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 0,38 39,21 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 470,76 167,31 

Pozostałe zobowiązania 489,41 151,90 

PASYWA RAZEM: 38 195,33 17 694,36 

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

(dane w tys. zł) 
Za okres: 01.01.2016 - 

30.06.2016 
Za okres: 01.01.2015 - 

30.06.2015 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

  

Zysk (strata) netto 2 020,74 370,80 

Korekty razem -325,95 2 817,48 

Amortyzacja 2 548,49 943,65 

Zapłacony podatek dochodowy -322,28 705,95 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 93,80 22,07 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 489,73 937,97 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności 388,45 -198,33 

Zmiany w kapitale obrotowym -545,50 751,59 

   - Zmiana stanu rezerw 864,45 24,19 

   - Zmiana stanu zapasów 7,91 1,50 

   - Zmiana stanu należności -612,14 758,73 

   - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. 

-1 086,14 -223,41 

   - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 280,43 190,57 

Inne korekty 0,81 -345,40 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 694,79 3 188,28 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -5 998,31 -4 011,54 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -482,54 -165,81 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

Pożyczki udzielone - -5,18 

Otrzymane odsetki - 23,78 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 480,85 -4 158,74 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 
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Wpływy netto z tytułu emisji akcji - 29,65 

Nabycie akcji własnych -0,81 - 

Wpływy  z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 889,89 

Spłaty kredytów i pożyczek -466,67 122,08 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -218,17 - 

Otrzymane dotacje - 1 505,43 

Odsetki zapłacone -93,80 -45,85 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -779,45 2 501,20 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -5 565,52 1 530,75 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -5 565,52 1 530,75 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 191,84 1 556,07 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  4 626,32 3 086,82 

W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów kapitałowych” 
Emitent dokonał aktualizacji informacji wyłącznie w zakresie wprowadzenia komentarza dot. Skonsolidowanego 
Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za II kwartał 2016 r., 
a także innych danych, które uległy znaczącym zmianom w stosunku do stanu z Daty Prospektu. 

W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „Analiza wyników działalności operacyjnej” na końcu dodaje się następującą 
informację: 

Skonsolidowane przychody za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. wyniosły 6,8 mln zł i były wyższe 
o 118% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015 r. z poziomem 3,1 mln zł, co stanowiło więcej niż 
podwojenie przychodów uzyskanych w I kwartale 2016 r. Natomiast w ujęciu narastającym (tj. za okres 
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r.) przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 7,48 mln zł i w stosunku 
do analogicznego okresu w roku poprzednim ich dynamika przekraczała 8%. 

Na wzrost przychodów w raportowanym okresie kluczowy wpływ miało wydanie kolejnej aktualizacji gry 
Real Boxing 2 oraz usprawnienie modelu monetyzacji użytkowników. 

W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „Struktura geograficzna przychodów” na końcu dodaje się następującą 
informację: 

Orientacyjna struktura sprzedaży Grupy z wyszczególnieniem największych rynków dla produktów Grupy za okres 
I-II kwartał 2016 r. prezentuje się następująco: 

 

Źródło: Emitent 

USA 44,80%
Wlk. Brytania 9,10%

Japonia 3,20%

Niemcy 2,80%
Francja 2,40%

Chiny 2,30%
Pozostali 35,40%

Struktura geograficzna sprzedaży - I-II kwartał 2016
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W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „Koszty działalności operacyjnej” na końcu dodaje się następujące 
informacje: 

Wyszczególnienie 
 Za okres: 

01.04.2016 - 
30.06.2016 

 Za okres: 
01.04.2015 - 
30.06.2015 

 Za okres: 
01.01.2016 - 
30.06.2016 

 Za okres: 
01.01.2015 - 
30.06.2015 

Amortyzacja  18,48%  6,66%  20,04%  15,26% 

Zużycie surowców i materiałów  0,93%  1,58%  1,23%  0,88% 

Usługi obce  46,95%  36,06%  46,91%  49,92% 

Koszt świadczeń pracowniczych  33,41%  40,77%  31,53%  28,29% 

Podatki i opłaty  0,02%  14,86%  0,03%  5,45% 

Pozostałe koszty  0,21%  0,07%  0,26%  0,19% 

Źródło: Emitent 

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. struktura kosztów operacyjnych pozostała niezmieniona w stosunku 
do struktury odnotowanej za I kwartał 2016 r. 

W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „Pozostała działalność operacyjna” na końcu dodaje się następującą 
informację: 

W I półroczu 2016 r. wartość pozostałych przychodów operacyjnych wyniosła 2,78 mln zł. Kwota ta wynikała z faktu, 
iż w poczet pozostałych przychodów operacyjnych ujęto kwotę w wysokości 2,5 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny 
opcji na akcje Spółki. GPV I posiada opcję nabycia 1,5 mln akcji Spółki, która to opcja jest przedmiotem aktualizacji 
wyceny zgodnie z MSR w wyniku półrocznego i rocznego przeglądu sprawozdania finansowego. 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. Grupa odnotowała następujące, jednorazowe, 
nieoperacyjne koszty i przychody, które miały wpływ na jej wyniki: 

 jako koszt (w kosztach operacyjnych w pozycji kosztów świadczeń pracowniczych) ujęta jest kwota 
ok. 0,46 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny programu motywacyjnego;  

 jako koszt (w kosztach finansowych) ujęta jest kwota ok. 0,3 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny wartości 
udziałów w Vivid Games s.k.a. (wycena metodą praw własności); 

 jako przychód (w poczet pozostałych przychodów operacyjnych) ujęto kwotę w wysokości 2,5 mln zł z tytułu 
aktualizacji wyceny opcji nabycia akcji Spółki. GPV I posiada opcję nabycia 1,5 mln akcji Spółki, 
która to opcja jest przedmiotem aktualizacji wyceny zgodnie z MSR w wyniku półrocznego i rocznego 
przeglądu sprawozdania finansowego. 

Nie uwzględniając tych jednorazowych zdarzeń, Grupa zakończyłaby drugi kwartał z zyskiem na poziomie netto 
przy rosnących przychodach ze sprzedaży. Odejmując jednorazowe, pozostałe przychody operacyjne w wysokości 
2,5 mln zł, wynik EBITDA za I półrocze 2016 r. wynosiłby 3,47 mln zł (marża 46%) i byłby wyższy o 74,7% rok 
do roku, a skorygowany wynik EBITDA za II kwartał 2016 roku wynosiłby 1,5 mln zł, przy marży w wysokości 37,1%. 
W analogicznym okresie 2015 roku wynik EBITDA wynosił 0,3 mln zł przy marży w wysokości 7,2%. 
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W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „EBITDA bez uwzględnienia wyceny opcji sprzedaży” na końcu dodaje się 
następujące informacje: 

Po dwóch kwartałach 2016 r. wynik EBITDA osiągnął wartość 5,96 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 44,2%. 
W analogicznym okresie w 2015 r. wyniki te kształtowały się w sposób następujący: EBITDA wyniosła 1,98 mln zł, 
a rentowność EBITDA została odnotowana na poziomie 24,6%. 

W pkt 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej oraz sytuacji majątkowej i zasobów 
kapitałowych” w podpunkcie „Analiza rentowności” na końcu dodaje się następujące informacje: 

Analiza rentowności 
 Za okres: 

01.04.2016 - 
30.06.2016 

 Za okres: 
01.04.2015 - 
30.06.2015 

 Za okres: 
01.01.2016 - 
30.06.2016 

 
Za okres: 

01.01.2015 - 
30.06.2015 

Rentowność sprzedaży  3%  29%  6%  23% 

Rentowność operacyjna  41%  4%  25%  13% 

Rentowność EBITDA  59%  8%  80%  29% 

Rentowność netto  28%  -  27%  5% 

ROA  5%  -  5%  2% 

ROE  8%  -  9%  9% 

Źródło: Emitent 

Za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. Grupa wypracowała niższe wartości rentowności 
ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku 2015. Wskaźnik ten wyniósł dla II kwartału 2016 r. 3%, 
podczas gdy za analogiczny okres w 2015 r. wynosił on 29%. W zakresie danych ujętych narastająco, sytuacja 
była zbliżona. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyniósł za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. 
6%, podczas gdy w analogicznym okresie w 2015 r. wyniósł on 23%. 

Spadek rentowności wynikał głównie z rozpoznania w I półroczu dodatkowych kosztów o charakterze 
jednorazowym, które miały wpływ na wyniki Grupy. W kosztach operacyjnych w pozycji kosztów świadczeń 
pracowniczych, ujęta została kwota ok. 0,46 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny programu motywacyjnego. 

Znaczącym wzrostom w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. uległy natomiast wskaźniki 
rentowności operacyjnej oraz EBITDA. Rentowność EBIT osiągnęła w I półroczu 2016 r. wartość 25% 
(w porównaniu z 13% w analogicznym okresie w roku 2015). Za okres obejmujący II kwartał 2016 r. Spółka 
odnotowała znacznie wyższą rentowność EBIT, tj. na poziomie 41%, niż za I kwartał 2016 r., w którym 
zarejestrowano wielkość 9% marży EBIT. 

Czynnikami istotnie kształtującymi poziom rentowności EBIT w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 
r. były zdarzenia pozaoperacyjne. W poczet pozostałych przychodów operacyjnych ujęto kwotę w wysokości 
2,5 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny opcji nabycia akcji Spółki. GPV I posiada opcję nabycia 1,5 mln akcji Spółki, 
która to opcja jest przedmiotem aktualizacji wyceny zgodnie z MSR w wyniku półrocznego i rocznego przeglądu 
sprawozdania finansowego. 

Kluczowy wpływ na wysokości rentowności EBITDA mają znaczące nakłady na wartości niematerialne, przez co 
Grupa odnotowuje znaczne wartości amortyzacji. Ze względu na wysoki poziom amortyzacji, spadek wartości 
wskaźnika rentowności sprzedaży jest istotnie rekompensowany wysoką wartością rentowności EBITDA, 
która w I półroczu 2016 r. osiągnęła wartości 80% (w analogicznym okresie 2015 roku wartość ta wyniosła 29%). 
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W pkt 7.4.2 Prospektu „Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta” na końcu 
dodaje się następującą informację: 

Grupa w I półroczu 2016 r. wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 1,69 mln zł 
(w porównaniu z 3,1 mln zł w I półroczu 2015 r.), jednocześnie Grupa wygenerowała znaczące ujemne przepływy 
z działalności inwestycyjnej (-6,48 mln zł) oraz finansowej (-0,78 mln zł).  

Spółka poniosła znaczące nakłady na wartości niematerialne i prawne w wysokości niemal 6 mln zł związane 
z produkcją gier Metal Fist: Urban Domination oraz Real Boxing 2: Rocky. 

W pkt 7.4.3 Prospektu „Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta” 
w podpunkcie „Analiza zadłużenia i płynności” na końcu dodaje się następujące informacje: 

  30.06.2016  30.06.2015 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  0,39  0,77 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego  0,13  0,25 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego  0,64  3,30 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ogółem 
zadłużeniem finansowym 

 
0,16 

 
0,51 

Trwałość struktury finansowania  0,74  0,49 

Pokrycie aktywów kapitałem stałym  0,98  0,69 

Kapitał obrotowy 

(dane w tys. zł) 

 

5 951,01 

 

2 806,67 

Wskaźnik płynności bieżącej  2,83  2,18 

Wskaźnik płynności szybkiej  2,82  2,18 

Wskaźnik płynności podwyższonej  2,49  1,61 

Źródło: Emitent 

Wskaźniki zadłużenia i płynności po II kwartale 2016 r. nie uległy znaczącej zmianie w stosunku do wartości 
odnotowanych na koniec I kwartału 2016 r. W drugim kwartale 2016 r. nie wystąpiły żadne znaczące czynniki 
mające wpływ na zmianę wysokości tych parametrów. 

W pkt 30.2 Prospektu „Śródroczne i inne informacje finansowe” na końcu dodaje się następującą 
informację: 

Ponadto, w dniu 16 sierpnia 2016 r. Emitent opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone 
wg MSR/MSSF za II kwartał 2016 r. 
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Dodaje się w Prospekcie pkt 30.5 „Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej za II kwartał 2016 r. 
o następującej treści: 
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Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 


