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 PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A – 
E (A.1 – E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest 
obowiązkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. 
Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów 
wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy 
włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów 
wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej 
Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z dopiskiem „nie dotyczy”. 

A. Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 

Ostrzeżenie 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono 
informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest 
wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji 
o inwestycji w akcje Emitenta, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w akcje Emitenta powinna być 
każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 
potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział „Czynniki 
ryzyka”, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa, sprawozdania finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami 
objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym 
podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego 
tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji 
zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku 
wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w państwie członkowskim, potencjalny 
inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed 
sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą 
odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami 
Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. 

A.2 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie 
Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania przez pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać 
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas 
którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 
zastosowanie do wykorzystywania Prospektu.  

Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na 
temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe Emitenta nie będą podlegały odsprzedaży ani ich ostatecznemu 
plasowaniu przez pośredników finansowych. 

B. Emitent  

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa (firma): Vivid Games spółka akcyjna. 
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Nazwa skrócona: Vivid Games S.A. 

B.2 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi 
swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Siedziba: Bydgoszcz 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Spółka została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim. 

B.3 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz 
rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych 
kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem 
najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. 

Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne (posiada 
własne studio deweloperskie), które dystrybuowane są przez największe na świecie platformy mobilne, 
m.in. Apple App Store, Google Play, Amazon Store oraz wiele innych mniejszych.  

Spółka tworzy Grupę Kapitałową pod marką Vivid Games.  

Od momentu powstania Spółki, produkty Grupy zostały pobrane w ponad 50 milionach sztuk. 
Największym dotychczasowym sukcesem Spółki jest gra Real Boxing, która trafiła do ponad 40 mln 
odbiorców na kilku platformach sprzętowych na całym świecie. Kolejną grą jest Godfire: Rise of 
Prometheus, która została wprowadzona do sprzedaży w 2014 r. W listopadzie 2015 roku miała miejsce 
premiera kolejnej gry Spółki tj. Real Boxing 2: Creed. W dniu 24 marca 2016 roku do sprzedaży w kanale 
Apple App Store trafiła aktualizacja gry zmieniająca jej nazwę na Real Boxing 2: Rocky. W dniu 31 marca 
2016 r. analogiczna aktualizacja pojawiła się w kanale Google Play. Na Datę Prospektu trwają 
zaawansowane prace nad kolejną grą Metal Fist: Urban Domination z planowaną datą publikacji w 2016 
r. Ponadto Emitent planuje opublikować grę Real Casino w II połowie 2016 r. W ramach ekosystemu 
wydawniczego, od 2016 r. wydawane będą również gry zewnętrznych producentów. Pierwszą z nich 
będzie Nox Raiders – gra akcji łącząca w sobie w sposób innowacyjny gatunki „auto-battler”, „RPG” oraz 
„match-3”. Kolejną będzie Prime Time Rush – wyścigowa gra akcji.  

Działalność Grupy opiera się na produkcji i publikacji gier mobilnych w modelu free-to-play o wysokich 
walorach jakościowych i monetyzacyjnych skierowanych przede wszystkim do grupy graczy tzw. mid-
core (tj. graczy szukających głębszego doświadczenia niż to, które proponują gry typowo casualowe i 
jednocześnie mniej czasochłonnego niż gry z grupy hard-core). Produkty Spółki dostępne są w ponad 
200 krajach za pośrednictwem globalnych sklepów Apple App Store, Google Play oraz sieci 
alternatywnych kanałów sprzedaży.  

Spółka prowadzona jest przez doświadczonych założycieli, współpracuje z nią aktualnie około 100 
wysokiej klasy specjalistów z całej Polski oraz z zagranicy. Zespół i produkty Spółki zostały wyróżnione 
licznymi nagrodami m.in.: Best Indie Developer 2013, Apple Editors' Choice, Best of App Store, Best of 
Google Play i wieloma innymi. 

Główne produkty Grupy: 

 Real Boxing 

 Godfire: Rise of Prometheus 

 Ski Jumping Pro 

 Real Boxing 2 

Portfolio planowanych autorskich gier Spółki na 2016 r. obejmuje: 

1. Metal Fist: Urban Domination, 
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2. Real Casino. 

Vivid Games Publishing - platforma wydawnicza 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia z zakresu produkcji i promocji Spółka powołała do życia 
program umożliwiający zewnętrznym producentom dostęp do rynku, skuteczną promocję i monetyzację 
produktów.  

Ekosystem wydawniczy to wielopłaszczyznowa sieć wymiany informacji, kontaktów biznesowych, 
autorskich technologii oraz know-how, które umożliwiają wykorzystanie efektów synergii przez 
poszczególne strony (tj. producentów i Grupę). System ten umożliwi innym podmiotom (deweloperom) 
dystrybucję swoich gier do klientów końcowych za pośrednictwem i poprzez ekosystem Grupy, a Grupie 
przyniesie dodatkowe korzyści z tytułu obsługi tego procesu. 

Pierwsze tytuły trafią na rynek w 2016 roku. Do swojego programu Emitent poszukuje gier, które są albo 
mogą być wydane jako gry free-to-play, przeznaczonych głównie dla graczy mid-core. 

Spółka na przełomie II i III kwartału 2016 r. podpisała dwie pierwsze umowy wydawnicze związane z 
realizacją Programu Wydawnictwa Gier Zewnętrznych Producentów (Vivid Games Publishing) w ramach 
którego zostaną wydane następujące gry: 

 Nox Raiders - gra akcji osadzona w świecie Sci-Fi będąca innowacyjnym połączeniem gatunków 
typu: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3”;  

 Prime Time Rush – wyścigowa gra akcji.  

Bieżące kanały dystrybucji 

Spółka realizuje dystrybucję swoich produktów w ponad 200 krajach głównie za pośrednictwem 
największych sklepów aplikacji mobilnych (tj. Apple App Store oraz Google Play) oraz za pomocą 
rozległej sieci alternatywnych kanałów dystrybucji (Amazon Store, Samsung Apps, etc.).  

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dwóch największych platform dystrybuujących produkty 
Vivid Games: 

 Apple App Store - sklep dedykowany aplikacjom mobilnym iOS założony przez firmę Apple w lipcu 
2008 roku. W jego ramach dostępnych jest ok. 1,5 mln aplikacji, najpopularniejszą kategorią sklepu 
są gry, które stanowią 21,8% aplikacji. Aplikacje zostały pobrane ponad 100 mld razy. Od swojego 
powstania sklep ten zrealizował 25 mld USD przychodów, z czego aż 10 mld USD przypadło na 
2014 rok. Według raportu App Annie z II kwartału 2015 roku największa liczba pobrań notowana 
jest w Chinach, USA, Japonii, UK oraz Rosji, natomiast jeśli chodzi o przychód były to odpowiednio: 
USA, Japonia, Chiny, UK, oraz Australia.  

 Google Play - największy sklep aplikacji mobilnych dedykowanych systemowi Android otwarty 
został przez Google w październiku 2008 roku. W sklepie dostępnych jest 1,6 mln aplikacji 
pobranych do tej pory 50 mld razy. Gry stanowią 31.2% wszystkich dostępnych aplikacji. Wg. 
danych z II kwartału 2015 roku, sklep ten wyprzedza o 85% Apple App Store pod kątem liczby 
pobrań, aczkolwiek realizuje w porównaniu z nim jedynie około 60% przychodów. Według raportu 
App Annie z II kwartału 2015 roku największą ilość pobrań notowana jest w USA, Brazylii, Indiach, 
Rosji i Meksyku, natomiast najwyższy przychód notowany był w następujących państwach: Japonia, 
USA, Korea, Tajwan oraz Niemcy. W przypadku obu sklepów największy udział zarówno w liczbie 
pobrań jak również wysokości przychodów stanowiła kategoria gier. 
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B.4a 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Produkcja 

Spółka produkuje gry na urządzenia mobilne, które powstają w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy 
oraz charakteryzują się stosunkowo niskimi budżetami produkcyjnymi i promocyjnymi (w stosunku do 
gier konsolowych). 

W okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu Spółka nie zmieniła swojego modelu produkcji gier. W 
analizowanym okresie produkcja przebiegała zgodnie z ogłoszoną strategią oraz informacjami 
przedstawionymi w Prospekcie w zakresie gier, których premiera planowana jest na 2016 rok.  

W analizowanym okresie kontynuowana była produkcja gry Metal Fist: Urban Domination. W związku z 
potrzebą dopracowania innowacyjnej rozgrywki wieloosobowej, łączącej w sobie elementy kilku 
gatunków, jak również w oparciu o doświadczenia zgromadzone od czasu premiery Real Boxing 2, 
pierwszej pełnoprawnej gry free-to-play, Zarząd Spółki zadecydował o wydłużeniu czasu produkcji. Soft-
launch gry zaplanowany jest na drugą połowę 2016 roku.  

W tym samym okresie prowadzone były również wstępne prace związane z tytułem Real Casino jak 
również kontynuowane były badania rynku gier tego gatunku. 

Ponadto, Spółka uruchomiła program publikacji gier producentów zewnętrznych, prowadzi prace 
koncepcyjne dotyczące platformy mobilnego e-sportu, kolejnych gier, które zostaną wydane w przyszłych 
okresach oraz inne prace badawcze i rozwojowe. Spółka samodzielnie rozwija technologie w zakresie 
m.in. analityki (wdrożenie pierwszego etapu systemu analitycznego w Real Boxing 2: Creed) oraz 
przystosowania autorskich technologii do użycia w ramach programu wydawniczego. 

Poza powyższymi stale trwają  prace nad kolejnymi aktualizacjami gry Real Boxing 2: Rocky. 

Zapasy 

Nakłady m.in. na wytworzenie programów komputerowych (gry) oraz prace rozwojowe, Spółka prezentuje 
jako wartości niematerialne (zakończone prace rozwojowe oraz prace rozwojowe w toku realizacji). 

Przed przejściem na MSR, Spółka wytworzone oprogramowanie w toku oraz przeznaczone do 
sprzedaży, zgodnie z zasadami PSR ujmowała jako zapasy. Zgodnie z MSR zapasy stanowią w Grupie 
wartości nieistotne. 

Sprzedaż 

W okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu największe przychody dla Grupy generowała 
dystrybucja gier z serii Real Boxing. 

W marcu 2016 r. Emitent wydał aktualizację gry Real Boxing 2: Creed opartej na licencji firmy MGM, która 
zmieniła nazwę aplikacji na Real Boxing 2: Rocky. Produkt dostępny jest na platformie Apple App Store 
(dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS) od 24 marca 2016 r., natomiast w kanale Google Play (dla 
urządzeń z systemem Android) od 31 marca 2016 r. Do gry dodane zostały bardzo rozpoznawalne 
postaci z serii filmowej „Rocky”, w tym Rocky Balboa, Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago.  

Podobnie jak w roku 2015 i poprzednich latach, produkty Grupy znajdowały swoich odbiorców przede 
wszystkim za granicą. Dystrybucja na terenie USA oraz Wielkiej Brytanii stanowiła w tym okresie łącznie 
ponad 50% przychodów ze sprzedaży. 

Spółka na przełomie II i III kwartału 2016 r. podpisała dwie pierwsze umowy wydawnicze związane z 
realizacją Programu Wydawnictwa Gier Zewnętrznych Producentów (Vivid Games Publishing) w ramach 
którego zostaną wydane następujące gry: 

- Nox Raiders - gra akcji osadzona w świecie Sci-Fi, będąca innowacyjnym połączeniem gatunków 
typu: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3”;  
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- Prime Time Rush – wyścigowa gra akcji. 

Ceny sprzedaży 

W związku z tym, że Grupa produkuje i dystrybuuje swoje gry w modelu free-to-play, niezwykle istotne 
dla osiąganych wyników są ceny poszczególnych dodatków i zakupów w aplikacjach dokonywanych 
przez graczy. Ceny mikropłatności w oferowanych produktach charakteryzują się szeroką rozpiętością -  
np. w grze Real Boxing 2: Rocky wahają się pomiędzy 1,99 USD a 99,99 USD. 

Koszty 

Dominującymi kategoriami kosztów Grupy w okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu były usługi 
obce oraz koszt świadczeń pracowniczych. Obie kategorie łącznie stanowiły w I kwartale 2016 r. 76% 
całości kosztów operacyjnych według rodzaju. Ponadto Grupa dokonuje amortyzacji nakładów na gry 
ujętych w postaci wartości niematerialnych, która w okresie I kwartału 2016 r. stanowiła 22% całości 
kosztów operacyjnych. 

B.5 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który 
jest częścią grupy. 

Grupa Emitenta składa się z 4 spółek, w której Emitent jest podmiotem dominującym wobec 3 Spółek 
Zależnych. 

W Grupie Kapitałowej Emitent, poza prowadzeniem działalności operacyjnej, pełni rolę spółki 
holdingowej, koordynującej funkcjonowanie Spółek Zależnych oraz podejmującej działania zmierzające 
do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej, między innymi poprzez koordynację: polityki 
inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami, czy prowadzenia procesów zaopatrzenia 
materiałowego. 

Ponadto, Emitent odpowiada za kreowanie jednolitej polityki handlowej i marketingowej Grupy 
Kapitałowej. 

Podmiotami zależnymi Emitenta są: 

- Vivid Games spółka akcyjna s.k.a., 

- Vivid Games sp. z o.o., 

- Bote sp. z o.o. 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, z jej dotychczasową 
spółką zależną Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a., jako spółką przejmowaną. 
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Bote spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością s.k.a. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

B.6 

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 
pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy 
prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 
zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub 
pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub 
kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Akcjonariuszami Spółki na Datę Prospektu są podmioty wskazane poniżej. 

Akcjonariusz 
 

Liczba 
akcji 

 % udział 
w strukturze 
akcjonariatu 

 Liczba 
głosów na 

WZA 

 
% udział w 

liczbie głosów 

Remigiusz Rudolf 
Kościelny 

 
7 576 250 

 
27,11 

 
7 576 250 

 
27,11 
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Jarosław 
Wojczakowski 

 
7 576 250 

 
27,11 

 
7 576 250 

 
27,11 

         

Pozostali  12 792 965  45,78  12 792 965  45,78 

         

Razem  27 945 465  100  27 945 465  100 

Źródło: Emitent 

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, Emitent – bezpośrednio lub pośrednio – nie należy do 
innego podmiotu (osoby) ani też nie jest - bezpośrednio lub pośrednio – przez taki podmiot (osobę) 
kontrolowany. 

B.7 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla 
każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również 
dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 
poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 
bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

W Prospekcie zamieszcza się pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg 
MSR/MSSF za lata obrotowe 2013, 2014, 2015, a także skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe sporządzone wg MSR/MSSF za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. Dane za lata 2013-
2015 zostały zbadane przez biegłego rewidenta dla potrzeb Prospektu. 

Emitent stosuje MSSF zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 września 2015 r. Emitent dokonał zmiany 
standardów rachunkowości ze względu na podjęcie uchwały o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym Akcji serii A, B, C, D oraz E.  W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż 
kolejne, po podjęciu uchwały nr 4 NWZ z dnia 28 września 2015 r., roczne sprawozdanie finansowe 
Emitent przedstawiać będzie zgodnie z MSR (w oparciu o art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych 
standardów rachunkowości), Spółka, dla potrzeb Prospektu, dokonała przekształcenia danych 
finansowych za lata obrotowe 2013 i 2014 z PSR na MSR. 

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 

(dane w tys. zł) 

Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  

01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  

01.01.2013 - 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży ogółem 17 316,15 13 687,76 7 451,53 

Przychody ze sprzedaży 12 958,60 13 590,18 7 025,62 

Koszty wytworzenia na własne potrzeby 4 357,55 97,58 425,91 

Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

0,00 0,00 0,00 

Koszty operacyjne ogółem 14 318,10 10 160,84 6 169,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zużycie surowców i materiałów 212,18 93,82 41,18 

Usługi obce 6 769,02 5 409,78 2 111,30 

Koszt świadczeń pracowniczych 4 458,18 2 635,72 2 098,80 

Podatki i opłaty 352,73 21,22 3,36 

Pozostałe koszty 141,80 122,14 308,13 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 2 998,05 3 526,91 1 282,47 
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Pozostałe przychody operacyjne 181,69 309,81 80,96 

Pozostałe koszty operacyjne 4 204,16 2 734,56 3 883,75 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

-1 024,42 1 102,17 -2 520,31 

Przychody finansowe 193,65 54,02 2,34 

Koszty finansowe 123,86 65,58 48,72 

Zysk ze sprzedaży udziałów w 
jednostce stowarzyszonej 

0,00 0,00 0,00 

Udział w wyniku jednostek wycenionych 
metodą praw własności 

-223,87 302,45 0,00 

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 

-1 178,52 1 393,06 -2 566,69 

Podatek dochodowy 8 766,00 -722,44 -226,12 

ZYSK (STRATA) NETTO Z 
DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 

7 587,48 670,61 -2 792,81 

Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanej 

0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

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

31.03.2016 
Za okres: 01.01.2015 - 

31.03.2015 

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży ogółem 6 632,98 4 924,31 

Przychody ze sprzedaży 3 280,56 3 288,28 

Koszt wytworzenia na własne potrzeby 3 352,42 1 636,03 

Koszty działalności operacyjnej -6 054,61 -3 972,71 

Amortyzacja -1 317,91 -796,48 

Zużycie surowców i materiałów -94,44 -19,63 

Usługi obce -2 837,54 -2 289,10 

Koszt świadczeń pracowniczych -1 784,19 -848,32 

Podatki i opłaty -1,73 -8,75 

Pozostałe koszty -18,80 -10,43 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 578,37 951,60 

Pozostałe przychody operacyjne 138,44 63,30 

Pozostałe koszty operacyjne -118,05 -84,14 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 598,76 930,76 

Przychody finansowe 83,96 33,08 

Koszty finansowe -76,93 -14,10 



 

13 

Udział w wyniku jednostek wycenionych 
metodą praw własności -83,75 -38,72 

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 522,04 911,02 

Podatek dochodowy -394,84 -195,22 

ZYSK (STRATA) NETTO Z 
DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 127,20 715,80 

Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanej 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 127,20 715,80 

Inne całkowite dochody łącznie 0,00 0,00 

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM: 127,20 715,80 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Aktywa 

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.12.2015 

Na dzień 

31.12.2014 

Na dzień 

31.12.2013 

Na dzień 

01.01.2013 

AKTYWA TRWAŁE 26 346,91  9 447,08  5 778,79  4 376,99  

Rzeczowe aktywa trwałe 947,23 432,64 449,57 344,41 

Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

7 050,29 2 274,97 1 651,56 2 301,32 

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe wartości niematerialne 4 610,10 359,74 39,32 46,81 

Wartości niematerialne w realizacji 3 502,17 5 372,72 3006,70 1 647,36 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie 637,02 860,89 558,44 0,00 

- w tym: inwestycje rozliczane metodą 
praw własności 

637,02 860,89 558,44 0,00 

Należności długoterminowe 61,50 45,00 45,00 0,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

9 538,61 101,12 28,20 37,08 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 13 224,74  4 589,62  1 906,15  2 160,63  

Zapasy 33,34 16,30 390,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 647,52 2 004,04 1 008,53 1 727,80 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe należności 1 064,45 485,09 40,23 239,40 

Udzielone pożyczki 126,41 115,97 0,00 0,00 



 

14 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 191,84 1 556,07 370,72 188,57 

Rozliczenia międzyokresowe 161,18 412,15 96,68 4,86 

Aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

-    -    -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone 
do sprzedaży 

-  -  -  -  

Inne aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

-  -  -  -  

AKTYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.03.2016 

Na dzień 

31.03.2015 

AKTYWA TRWAŁE 27 956,48 10 404,31 

Rzeczowe aktywa trwałe 846,61 410,48 

Wartości niematerialne i prace rozwojowe, w tym: 17 313,67 8 849,13 

 - Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 661,84 1 522,25 

 - Pozostałe wartości niematerialne 4 666,41 337,47 

 - Wartości niematerialne w realizacji 4 985,41 6 989,41 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie, w tym: 553,27 822,17 

 -  Inwestycje rozliczane metodą praw własności 553,27 822,17 

Należności długoterminowe 99,16 45,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 9 143,77 277,53 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 9 740,85 5 609,88 

Zapasy 33,34 132,70 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 102,56 1 622,13 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 146,52 0,00 

Pozostałe należności 805,89 517,76 

Udzielone pożyczki 129,01 118,54 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 329,72 2 981,64 

Rozliczenia międzyokresowe 193,81 237,11 

AKTYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 



 

15 

Pasywa  

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.12.2015 

Na dzień 

31.12.2014 

Na dzień 

31.12.2013 

Na dzień 

01.01.2013 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 817,12  3 587,70  2 813,74  5 731,48  

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 2 530,00 2 530,00 

Akcje własne -4,85 - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - - 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 438,33 - 

Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 

Kapitał z wyceny programu 
motywacyjnego 

518,91 103,35 - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na 
świadczenia pracownicze 

- - - - 

Kapitał rezerwowy - - - - 

Kapitał z tytułu stosowania 
rachunkowości zabezpieczeń 

- - - - 

Wielkości ujęte bezpośrednio w 
kapitale, związane z aktywami 
finansowymi klasyfikowanymi jako 
dostępne do sprzedaży 

- - - - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -4 812,25 -2 961,50 555,01 137,29 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 7 587,48 670,61 -2 792,81 980,98 

Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

- - - - 

Kapitał przypadający udziałom 
niesprawującym kontroli 

- - - - 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

5 638,28  2 332,21  318,83  183,02  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

104,68 263,22 204,58 171,52 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

- - - - 

Pozostałe rezerwy 160,60 160,60 12,50 11,50 

Kredyty i pożyczki 2 189,74 500,00 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

674,11 139,17 101,75 - 

Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe 

2 509,14 1 269,23 - - 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

13 116,26  8 116,79  4 552,38  623,12  

Kredyty i pożyczki 958,33 333,33 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

239,48 123,57 158,61 - 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 3 675,41 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 402,07 811,68 433,96 202,24 
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Zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego 

641,69 608,60 48,57 188,28 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

76,58 39,21 - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 152,75 143,12 - - 

Pozostałe zobowiązania 658,65 263,61 235,83 232,59 

Zobowiązania związane bezpośrednio 
z aktywami trwałymi klasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży 

- - - - 

PASYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) Na dzień 
31.03.2016 

Na dzień 
31.03.2015 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 943,01 4 365,51 

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 

Akcje własne -6,16 0,00 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 

Kapitał z wyceny programu 
motywacyjnego 

518,91 165,36 

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

Zysk (strata) netto roku obrotowego 127,20 715,80 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

5 214,33 2 901,11 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

104,68 310,71 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 237,18 160,60 

Kredyty i pożyczki 1 881,41 500,00 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

612,82 188,75 

Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe 

2 378,25 1 741,05 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

11 539,98 8 747,58 

Kredyty i pożyczki 1 033,33 248,08 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

237,46 91,89 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 890,44 1 019,83 

Zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego 

0,00 620,45 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

0,00 39,21 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 205,27 86,36 

Pozostałe zobowiązania 186,77 848,10 

PASYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 
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Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  
01.01.2013 - 
31.12.2013 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

Zysk (strata) netto 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Korekty razem -1 957,63 4 147,66 5 570,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zapłacony podatek dochodowy -859,01 -131,62 -208,92 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14,50 49,11 14,44 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 540,17 1 815,80 3 633,37 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw 
własności 

223,87 0,00 0,00 

Nieefektywna część zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych 

- - - 

Zmiany w kapitale obrotowym -7 676,91 681,66 705,64 

   - Zmiana stanu rezerw 47,00 389,07 34,05 

   - Zmiana stanu zapasów -17,05 373,70 -390,00 

   - Zmiana stanu należności -239,34 -1 440,38 918,45 

   - Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. 

1 877,53 1 674,73 234,95 

   - Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

-9 345,05 -315,47 -91,82 

Inne korekty 415,56 -145,45 -180,75 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

5 629,85 4 818,28 2 777,24 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Wydatki na nabycie wartości 
niematerialnych 

-10 105,84 -4 967,63 -2 031,67 

Wpływy ze sprzedaży wartości 
niematerialnych 

200,00 - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

-159,25 -576,92 -52,07 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,70 - 255,84 

Wydatki na nabycie nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

-    -    -558,44 

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wydatki na nabycie jednostek zależnych 
(pomniejszone o przejęte środki pieniężne) 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych -    -    -    
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Pożyczki udzielone -    -115,97 -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i 
innych akt.fin 

-    -    -    

Otrzymane odsetki 71,06  11,96  -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-9 993,33 -5 648,55 2 386,35 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 9 231,23     

Nabycie akcji własnych -4,85     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

Wykup dłużnych papierów wartościowych       

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek 

2 700,00 1 000,00   

Spłaty kredytów i pożyczek -385,26 -166,67   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

-227,09 -147,57 -194,29 

Dywidendy wypłacone       

Otrzymane dotacje 1 781,22 1 390,94   

Odsetki zapłacone -95,99 -61,07 -14,44 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

12 999,25  2 015,63  -208,73 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
RAZEM 

8 635,77 1 185,36 182,15 

BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 

8 635,77 1 185,36 182,148 

- zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

-    -    -    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 

1 556,07 370,72 188,57 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU, W TYM 

10 191,84 1 556,07 370,72 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  
01.01.2013 - 
31.12.2013 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

Zysk (strata) netto 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Korekty razem -1 957,63 4 147,66 5 570,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zapłacony podatek dochodowy -859,01 -131,62 -208,92 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14,50 49,11 14,44 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 540,17 1 815,80 3 633,37 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw 
własności 

223,87 0,00 0,00 

Nieefektywna część zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych 

- - - 

Zmiany w kapitale obrotowym -7 676,91 681,66 705,64 

   - Zmiana stanu rezerw 47,00 389,07 34,05 

   - Zmiana stanu zapasów -17,05 373,70 -390,00 
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   - Zmiana stanu należności -239,34 -1 440,38 918,45 

   - Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. 

1 877,53 1 674,73 234,95 

   - Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

-9 345,05 -315,47 -91,82 

Inne korekty 415,56 -145,45 -180,75 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

5 629,85 4 818,28 2 777,24 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Wydatki na nabycie wartości 
niematerialnych 

-10 105,84 -4 967,63 -2 031,67 

Wpływy ze sprzedaży wartości 
niematerialnych 

200,00 - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

-159,25 -576,92 -52,07 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,70 - 255,84 

Wydatki na nabycie nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

-    -    -558,44 

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wydatki na nabycie jednostek zależnych 
(pomniejszone o przejęte środki 
pieniężne) 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych -    -    -    

Pożyczki udzielone -    -115,97 -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i 
innych akt. fin 

-    -    -    

Otrzymane odsetki 71,06  11,96  -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-9 993,33 -5 648,55 2 386,35 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 9 231,23     

Nabycie akcji własnych -4,85     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

Wykup dłużnych papierów wartościowych       

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek 

2 700,00 1 000,00   

Spłaty kredytów i pożyczek -385,26 -166,67   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

-227,09 -147,57 -194,29 

Dywidendy wypłacone       

Otrzymane dotacje 1 781,22 1 390,94   

Odsetki zapłacone -95,99 -61,07 -14,44 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

12 999,25  2 015,63  -208,73 
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
RAZEM 

8 635,77 1 185,36 182,15 

BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 

8 635,77 1 185,36 182,148 

- zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

-    -    -    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 

1 556,07 370,72 188,57 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU, W TYM 

10 191,84 1 556,07 370,72 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

B.8 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy 
wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że 
ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a 
tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, gdyż w Grupie Kapitałowej 
Emitenta nie miały miejsca żadne transakcje, które nakładałyby na niego obowiązek sporządzania takich 
informacji. 

B.9 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. 

Na Datę Prospektu Emitent nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Emitent nie podawał 
do publicznej wiadomości oraz nie sporządził i nie zamieścił w Prospekcie prognozowanych ani 
szacunkowych wyników finansowych, zarówno na bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy 
obrotowe. 

B.10 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu 
do historycznych informacji finansowych.  

Biegły rewident nie zawarł zastrzeżeń do opinii z badania historycznych informacji finansowych 
sporządzonych dla potrzeb Prospektu zgodnie z MSR/MSSF. 

Niemniej jednak w opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 r., Biegły Rewident zgłosił 
zastrzeżenie. Biegły Rewident wskazał wówczas, że na koniec 2014 r. Spółka nie dysponowała wyceną 
akcji Vivid Games s.k.a., a także nie było wiadome czy i która z przysługujących GPV I opcji zostanie 
zrealizowana. 

Biegły Rewident wskazał, że nie jest możliwa wiarygodna wycena wskazanych opcji. W szczególności 
przesłanką takiego stanowiska jest brak możliwości oceny prawdopodobieństwa, czy dojdzie do 
wykonania nowej opcji wniesienia (uprawnienie GPV I do objęcia 1 500 000 akcji Spółki nowej emisji 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid Games s.k.a.) („Nowa Opcja 
Wniesienia”), co spowodowałoby wygaszenie nowej opcji sprzedaży (uprawnienie GPV I do zbycia na 
rzecz Spółki akcji Vivid Games S.K.A. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części 
akcji) za cenę za wszystkie akcje obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej 
odpowiadającej średniemu kursowi zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I 
pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu 
podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a.) 
(„Nowa Opcja Sprzedaży”). W przypadku realizacji Nowej Opcji Sprzedaży dojdzie do ujęcia wartości 
nabytego pakietu akcji Vivid Games s.k.a. według wartości godziwej i ujęcia ewentualnej ujemnej różnicy 
między wartością godziwą nabytego pakietu a ceną nabycia określoną zgodnie z opcją sprzedaży jako 
obciążenia wyniku okresu, w którym dojdzie do realizacji opcji. W przypadku nie wykonania żadnej z opcji 
w roku 2016, możliwe będzie dokonanie wyceny Nowej Opcji Sprzedaży na koniec roku 2016  i ujęcie tej 
wyceny w wyniku za rok 2016. 

Na koniec 2015 r. Grupa dokonała wyceny Nowej Opcji Sprzedaży, która na dzień 31 grudnia 2015 r. 
wg metody Monte Carlo wyniosła 8 986 701,40 zł (na 31 grudnia 2014 r. 5 793 661,90 zł) i ujęła tę 
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wycenę w pozycji instrumenty pochodne i zaklasyfikowała to zdarzenie jako krótkoterminowe w związku 
z możliwą datą realizacji Nowej Opcji Sprzedaży. Wpływ wyceny ww. opcji został wyraźnie ukazany w 
zestawieniu dochodów całkowitych, w bilansie oraz notach do sprawozdania finansowego za 2015 r., a  
także ma wpływ na wskaźniki finansowe (m.in. rotacyjne).  

W wyniku uwzględnienia wyceny ww. opcji Biegły Rewident w opinii do sprawozdania finansowego za 
2015 r. nie zawarł zastrzeżenia. 

B.11 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 
potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.  

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. 

 
C. Papiery wartościowe 

C.1 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 
obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zdematerializowanymi, 
zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie 
depozytu papierów wartościowych, w którym są zarejestrowane Akcje, jest Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. (KDPW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D oznaczone są nazwą skróconą VVDGM i 
zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów 
Wartościowych) PLVVDGM00014.  

Akcje Serii E zostaną zdematerializowane. 

C.2 

 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje emitowane są w złotych (zł). 

C.3 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.  

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 794 546,50 zł i dzieli się na 27 945 465 akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: (i) 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 8 800 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, (iii) 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) 2 000 000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D oraz (v) 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

C.4 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Stosownie do przepisów KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej z Akcjami związane są w szczególności 
następujące prawa:  

 prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego 
tego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 
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 prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego, 

 prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad, 

 prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub ustawy 
nie stanowią inaczej, 

 prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub 
przez pełnomocników, 

 prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo 
nieważnych, 

 prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

 prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

 prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności, 

 prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
Spółki lub prowadzeniem jej spraw, 

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

 prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

 prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jej likwidacji, 

 prawo zbywania posiadanych akcji, 

 prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, 

 prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez 
akcjonariusza mniejszościowego. 

C.5 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Na Datę Prospektu obrót Akcjami jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie ich zbywania. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Ustawy o Ofercie Publicznej 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawa o Ofercie Publicznej przewidują następujące 
ograniczenia: 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje 
poufne; 

 obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących 
funkcje kierownicze; 
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 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: 
(i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

C.6 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których 
papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Emitent będzie wnioskował o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.: (i) 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, (ii) 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, (iii) 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, (iv) 2 000 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, (v) 349 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

C.7 

 

Opis polityki dywidendy. 

Emitent nie posiada polityki dotyczącej wypłaty dywidendy. 

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką 
część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do 
uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, zbadaną 
przez Radę Nadzorczą, Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja o podziale 
zysku, podejmowana jest po zakończeniu każdego roku obrotowego w postaci uchwały przez 
akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych 
z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami 
prawa lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 
rezerwowe. 

Statut upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pod 
warunkiem, że Emitent dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza 
wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. 

Umowy zawarte przez Emitenta nie zawierają ograniczeń w wypłacie dywidendy, z wyjątkiem umowy 
kredytowej o kredyt obrotowy w PLN z dnia 29 maja 2014 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. oraz 
umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z dnia 4 stycznia 2013 roku zawartej przez 
Spółkę z BRE Bank S.A.,  zgodnie z którymi Spółka zobowiązana jest do nie dokonywania wypłat 
dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy.  

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź 
części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów 
obowiązującego prawa. 

D. Ryzyko 

D.1 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub 
jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Grupa prowadzi działalność 

 Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na Grupę 

Znaczący wpływ na wysokość osiąganych przychodów przez Grupę mają takie czynniki jak: tempo 
wzrostu PKB, poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, 
kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej, a także poziomy wydatków inwestycyjnych 
przedsiębiorstw, w szczególności wydatków na rozwój strategii marketingowych i sprzedażowych. 
Pogorszenie koniunktury gospodarczej na globalnym i polskim rynku może wpłynąć na zmniejszenie 
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wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, zmniejszenie popytu na usługi i produkty 
rozrywkowe, które nie stanowią artykułów pierwszej potrzeby.  

 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii i branży, w której działa Grupa 

Rozwój działalności Grupy jest związany w istotnej mierze z koniecznością monitorowania i analizowania 
nowych zjawisk rynkowych oraz aktualizowania posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Grupa 
musi monitorować i uwzględniać wszelkie zmiany technologiczne wdrażane przez główne platformy 
sprzętowe lub kanały dystrybucji produktów Grupy, gdyż mogą one mieć wpływ na metody dostarczania 
gier użytkownikom końcowym. 

 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Na rynku producentów gier uwidacznia się tendencja konsolidacyjna wśród spółek wydawniczych oraz 
twórców. Procesy te mogą spowodować umocnienie pozycji rynkowej kilku silnych podmiotów, co może 
skutkować zmniejszeniem znaczenia Grupy na arenie międzynarodowej. W wyniku konsolidacji kilku 
spółek z branży może powstać konkurent dysponujący znaczącym budżetem na produkcję oraz promocję 
i reklamę gier, jak również na rozwój nowych technologii, przez co mógłby zdominować rynek 
producentów gier na urządzenia mobilne. Procesy konsolidacyjne w segmencie wydawniczym mogą 
wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez Grupę produktami i mieć negatywny wpływ 
na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy. 

 Ryzyko związane z tempem upowszechniania dostępu do Internetu szerokopasmowego 
oraz urządzeń mobilnych umożliwiających taki dostęp 

Istotnym czynnikiem sukcesu Grupy jest upowszechnienie dostępu klientów do bezprzewodowych łącz 
internetowych o dużej przepustowości i możliwość ściągnięcia przez klientów w krótkim czasie pliku 
zawierającego wersję instalacyjną gry, jej kolejne elementy lub aktualizacje. W związku z tym, wzrost 
prędkości połączeń internetowych może wpływać na dynamikę rozwoju rynku, na którym działa Grupa. 
Tempo rozwoju Internetu w poszczególnych krajach może się obniżyć w związku z opóźnieniami w 
rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, wynikającymi z czynników pozostających poza kontrolą Grupy, 
takich jak przeszkody natury prawnej czy brak środków finansowych. 

 Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Grupa uzyskuje korzyści ekonomiczne w sytuacji gdy: (i) kurs wymiany PLN na waluty, w których 
dokonywane są transakcje zakupu produktów oferowanych przez Grupę jest wysoki (słaby PLN), (ii) 
poziom wymiany waluty utrzymuje się w dłuższym okresie na stabilnym poziomie (co pozwala lepiej 
prognozować wpływy w kolejnych okresach). 

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze 
sprzedaży gier wideo w przeliczeniu na PLN, obniżenie wykazywanych zysków oraz obniżenie salda 
środków pieniężnych. 

 Ryzyko związane z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi modelu free-to-play 

Komisja Europejska podejmowała działania mające na celu doprowadzenie do tego, aby gry free-to-play 
nie były nazywane darmowymi grami. Zmiana nazwy typu gier korzystających z systemu mikropłatności z 
free-to-play na nazwę, w której nie występuje słowo „free” może niekorzystnie wpłynąć na 
rozpowszechnienie gier i pozyskanie nowych graczy. Komisja Europejska może w przyszłości 
podejmować kolejne kroki w celu ochrony praw konsumentów i negatywnie wpływać na działalność Grupy 
i jej wyniki finansowe. 

 Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym Grupa prowadzi 
działalność  

Zmiany prawa, zarówno polskiego jak i regulującego działalność Grupy na innych docelowych rynkach, w 
tym w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier, ale także regulujących zagadnienia praw 
do własności intelektualnej mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez 
Grupę, np. w zakresie w jakim spowodują zwiększenie kosztów działalności, obniżenie rentowności, 
zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, konieczność 
uzyskania zezwoleń itp. 
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 Ryzyko braku stabilności przepisów podatkowych  

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego 
pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem podatkowym, w jakim Grupa prowadzi 
działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe dokonywanych przez Grupę rozliczeń podatkowych, 
w związku z rozbieżnościami lub zmianami interpretacji bądź niejednolitym stosowaniem przepisów prawa 
podatkowego przez różne organy administracji podatkowej może skutkować nałożeniem na Grupę 
stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Grupę 

 Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Grupy 

Grupa nie jest w stanie, aż do chwili premiery nowego produktu, przewidzieć reakcji odbiorców ani 
poziomu przychodów ze sprzedaży, czy w skrajnym przypadku braku zainteresowania daną grą. Istnieje 
ryzyko, iż Grupa może nie wypracować zysku, a nawet nie odzyskać nakładów oraz kosztów poniesionych 
na jej przygotowanie, okresowe aktualizacje i promocję. 

 Ryzyko związane z uzależnieniem wyników finansowych Grupy od przychodów 
generowanych w związku z dystrybucją gry Real Boxing 

Ze względu na brak dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy na Datę Prospektu, ewentualny spadek 
zainteresowania odbiorców czy jakiekolwiek trudności z dystrybucją gry Real Boxing (lub jej kontynuacji 
w postaci Real Boxing 2), niezależnie od ich przyczyny, i wynikający z tego spadek poziomu przychodów 
w odniesieniu do gier z serii Real Boxing, będą miały istotny niekorzystny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Grupy. 

 Ryzyko związane z planowanym rozpoczęciem przez Grupę dystrybucji nowych gier i 
wynikającą z tego ewentualną utratą zainteresowania grami z serii Real Boxing 

Nie można wykluczyć, że udostępnienie przez Grupę nowych gier spoza serii Real Boxing (tj. np.: gier 
Metal Fist oraz Real Casino) nie przełoży się na wzrost liczby odbiorców jej produktów, ze względu na 
zainteresowanie się nowymi produktami Grupy przez obecnych odbiorców, kosztem rezygnacji z 
korzystania z gier z serii Real Boxing i brak skutecznego pozyskania nowych graczy, czy to w zakresie 
dotyczącym nowych gier Grupy czy też gier producentów zewnętrznych wydawanych w ramach programu 
wydawniczego. 

 Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów 

Produkcja gier wideo jest procesem wieloetapowym, co oznacza, że poszczególne fazy produkcji 
następują kolejno po sobie i rozpoczęcie kolejnych etapów jest uzależnione od ukończenia poprzednich. 
Jakiekolwiek opóźnienie we wczesnej fazie produkcji gry jest niezwykle trudne do nadrobienia. 
Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji gier czy innych projektów rozwijanych przez Grupę może mieć 
negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

 Ryzyko związane ze zmianą modelu biznesowego 

Grupa w połowie 2014 roku zmieniła model biznesowy prowadzonej działalności. Obecnie stosowany 
model biznesowy zakłada koncentrację na produkcji gier na urządzenia mobilne w modelu free-to-play. 
Biorąc pod uwagę krótką historię i niewielkie doświadczenie Grupy w realizacji gier w ww. modelu nie 
można wykluczyć ewentualnych błędów lub pomyłek, czy też dłuższego niż oczekiwany okresu 
dostosowawczego do nowego modelu biznesowego, co może niekorzystnie wpływać na przyjęcie tych 
produktów przez odbiorców, a tym samym mieć negatywne skutki dla przyszłych wyników finansowych 
Grupy. 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Rozwój Grupy jest uzależniony w znacznej mierze od zdolności utrzymania zatrudnionych i 
współpracujących z Grupą kluczowych pracowników i współpracowników. Szczególnie istotny jest wkład 
członków Zarządu w funkcjonowanie Grupy i określenie kierunków rozwoju jej działalności. Odejście 
członków kadry kierowniczej bądź innych kluczowych osób dla działalności Grupy mogłoby spowodować 
pogorszenie jakości i terminowości zaplanowanych produkcji, utrudnić realizację prac badawczych i 
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rozwojowych lub nowych projektów oraz niekorzystnie wpłynąć na świadczone usługi, co w konsekwencji 
mogłoby się przełożyć na pogorszenie wyników finansowych Grupy. 

 Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 

Dynamiczny rozwój branży producentów gier wideo może skutkować zaostrzeniem się walki 
konkurencyjnej o pracowników, a w konsekwencji ograniczeniem ich dostępności, czy też zwiększeniem 
kosztów zatrudnienia. Urzeczywistnienie  powyższego ryzyka może osłabić pozycję konkurencyjną Grupy, 
zmniejszyć dynamikę jej rozwoju, opóźnić realizację planów wydawniczych, a w konsekwencji 
spowodować pogorszenie jej wyników finansowych. 

 Ryzyko związane z umowami ze współpracownikami  

Specyfika działalności Grupy i realizowanych przez nią projektów wymaga zastosowania elastycznych 
warunków umów ze współpracownikami, które umożliwiłyby zadaniowe oraz okresowe definiowanie 
przedmiotu współpracy oraz jej celów i odpowiednie kształtowanie wynagrodzenia, w zależności od 
charakteru realizowanych projektów. Nie można zagwarantować, że na skutek zmiany przepisów prawa 
lub ich interpretacji, decyzji właściwych organów państwowych lub rozstrzygnięć sądów, nie dojdzie do 
odmiennej od zamierzonej kwalifikacji stosunków prawnych łączących Grupę ze współpracownikami.  

 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę 

Strategia Grupy zakłada zajęcie przez nią wiodącej pozycji wśród europejskich firm z branży gier na 
urządzenia mobilne dystrybuowanych w modelu free-to-play. W tym celu Grupa zamierza m.in. (i) 
zwiększyć liczbę produkowanych i wydawanych gier, (ii) rozbudowywać i promować własny ekosystem 
wydawniczy z ofertą skierowaną do producentów gier, który został uruchomiony w listopadzie 2015 r. (iii) 
nabywać prawa do projektów przygotowywanych przez inne podmioty działające na rynku, (iv) 
przejmować inne podmioty działające na rynku produkcji gier, (v) inwestować w działania badawcze i 
rozwojowe, w tym w opracowywanie własnych technologii i rozwiązań. 

Istnieje także wiele innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, niekiedy pozostających poza 
kontrolą Zarządu lub niemożliwych do przewidzenia, a wpływających na możliwość osiągnięcia przez 
Grupę celów strategicznych. 

Niezależnie od staranności działań Zarządu nie jest możliwe zagwarantowanie, że wskazane powyżej lub 
odpowiednio aktualizowane cele strategiczne Grupy, zostaną osiągnięte w zakładanym czasie lub w 
ogóle, przez co Grupa  może nie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynku gier, co w konsekwencji może 
mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

 Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej 

Specyfika działalności Grupy sprawia, że głównym kanałem dystrybucji tworzonych przez Grupę 
produktów są platformy zamknięte. Grupa tworzy gry na platformy zamknięte firm Apple i Google, tj. Apple 
App Store oraz Google Play. Brak akceptacji gier produkowanych przez Grupę ze strony Apple App Store 
i Google Play, które odpowiadają za większość przychodów Grupy z dystrybucji gier wideo, ich 
niekorzystna ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej dokonywania, wiązałaby się z ograniczeniem 
możliwości prowadzenia promocji gier oraz ograniczeniem ich dostępności, a w konsekwencji ze 
znacznym ograniczeniem przychodów uzyskiwanych z dystrybucji gier przez Grupę, co miałoby istotny 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. 

 Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Grupy 

Wszelkie negatywne oceny związane z funkcjonowaniem gier wyprodukowanych lub wydawanych przez 
Grupę (w tym przede wszystkim publikowanych w Internecie lub w zamkniętych platformach 
dystrybucyjnych) mogą pogorszyć wizerunek Grupy i wpłynąć na utratę zaufania klientów do jej 
produktów. Pogorszenie relacji Grupy z Apple lub Google, niekorzystne zmiany warunków współpracy z 
nimi lub uznanie przez nich, że nastąpiło naruszenie przez podmioty Grupy warunków współpracy, 
skutkujące zakończeniem lub ograniczeniem współpracy handlowej, a także chociażby czasowy brak 
możliwości prowadzenia dystrybucji gier Grupy za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, czy 
to z przyczyn o charakterze technicznym, prawnym, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, mogą 
negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży oraz wyniki finansowe Grupy. 
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 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od współpracy handlowej z Apple oraz Google 

Działalność Grupy uzależniona jest od współpracy z operatorami dwóch największych globalnych sklepów 
cyfrowych oferujących produkty na urządzenia mobilne Apple App Store oraz Google Play, tj. Apple i 
Google. Przychody z tytułu dystrybucji gier za pośrednictwem tych dwóch platform odpowiadają za 
zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży generowanych przez podmioty Grupy. 

 Ryzyko związane ze zmianą warunków umów dystrybucyjnych lub regulaminów operatorów 
platform dystrybucyjnych lub wypowiedzeniem umów dystrybucyjnych 

Grupa udostępnia swoje produkty ostatecznym odbiorcom za pośrednictwem dystrybutorów, z którymi 
zawarte umowy zawierają standardowo dość elastyczne postanowienia w zakresie możliwości ich 
wypowiedzenia lub zmiany. Ponadto, współpraca z niektórymi z nich odbywa się bez zawarcia pisemnej 
umowy, na podstawie standardowych warunków współpracy stosowanych przez takich dystrybutorów. 
Jednostronne, niekorzystne zmiany warunków współpracy z dystrybutorami, w tym zmiany postanowień 
umów dystrybucyjnych lub zmiany regulaminów stosowanych przez takich dystrybutorów, jak również 
wypowiedzenie umów dystrybucyjnych mogą prowadzić do istotnego ograniczenia rynku zbytu Grupy i 
konieczności pozyskania przez nią nowych dystrybutorów, a także niekorzystnie wpłynąć na perspektywy 
rozwoju i wyniki finansowe Grupy. 

 Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej 

W ramach produkcji gier Grupa pozyskuje autorskie prawa majątkowe do tych gier i ich elementów od 
swoich współpracowników, zewnętrznych dostawców i usługodawców, 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. 

 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia awarii systemów informatycznych, 
infrastruktury telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Grupa  

Działalność Grupy jest uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, 
infrastruktury telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Grupa. Wskutek nieprzewidzianych 
problemów, wystąpienia awarii oraz usterek technicznych, mogą wystąpić problemy z dostępem do gier 
dystrybuowanych przez Grupę lub ze świadczeniem oferowanych przez nią usług. 

 Ryzyko związane z wykonaniem umowy opcji przez Giza Ventures 

GPV I posiada opcję, na podstawie której uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 
dnia 1 lipca 2020 roku, do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I będzie zobowiązana do 
nabycia akcji Vivid Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) 
za cenę za wszystkie akcje obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej 
odpowiadającej średniemu kursowi zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I 
pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu 
podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. 

Nie jest pewne czy i która z przysługujących GPV I opcji zostanie zrealizowana oraz z jakim 
prawdopodobieństwem zdarzenie to wystąpi oraz biorąc pod uwagę zmiany kursu akcji Spółki w okresie 
ważności opcji, nie można zapewnić, że powyższa wycena będzie odpowiadała wartości opcji w dacie jej 
realizacji, która może się znacząco różnić od wartości wynikającej z wyceny. Ponadto rzeczywiste wyniki 
finansowe Spółki mogą różnić się od wyników prezentowanych w sprawozdaniach finansowych opartych 
o przygotowaną wycenę opcji. 

 Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich Grupy 

Możliwe jest naruszenie praw autorskich spółek z Grupy w sposób mający znaczący wpływ na wyniki 
finansowe Grupy przez podmioty zagraniczne, w tym takie, które mają siedziby w krajach 
nieposiadających ustawodawstwa umożliwiającego uzyskanie satysfakcjonującego poziomu ochrony 
praw własności intelektualnej albo, gdzie wyegzekwowanie takiej ochrony praw autorskich może być 
szczególnie narażone na ryzyko niepowodzenia. Dodatkowo, specyfika branży gier wideo powoduje, że 
możliwe jest tworzenie przez podmioty konkurencyjne wobec Grupy gier stanowiących de facto kopie 
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produktów Grupy w taki sposób, aby utrudnić lub nawet faktycznie uniemożliwić zastosowanie przez 
Grupę środków ochrony praw autorskich. 

 Ryzyko związane z nieautoryzowanym oprogramowaniem mogącym skutkować 
zaprzestaniem dokonywania mikropłatności przez graczy na rzecz Grupy 

W wyniku działalności podmiotów niepowiązanych z Grupą, obecnie tworzone są i mogą również 
powstawać w przyszłości nielegalne programy, które umożliwiają odbiorcom gier dystrybuowanych przez 
Grupę postęp w grze lub uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze bez dokonywania mikropłatności, 
które zgodnie z zamierzeniami Grupy warunkują osiągnięcie takiego rezultatu. Rozpowszechnienie tego 
rodzaju programów może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na udostępniane przez Grupę w 
modelu free-to-play odpłatnie wirtualne elementy gry. 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od licencji kluczowych dla funkcjonowania Grupy 

Działalność Grupy przy tworzeniu i w niektórych przypadkach promocji gier, uzależniona jest od 
posiadania licencji lub zgody udzielonych przez podmioty trzecie. Rozwiązanie umów licencyjnych z 
jakiejkolwiek przyczyny oznaczać może faktyczne uniemożliwienie rozpowszechniania gier Grupy, co w 
sposób negatywny wpłynie na wyniki finansowe Grupy. 

 Ryzyko związane z rejestracją znaków towarowych Grupy 

Skuteczny marketing produktów Grupy uzależniony jest od zarejestrowania tytułów gier jako znaków 
towarowych. Odmowa rejestracji znaku towarowego wiązałaby się z koniecznością zmiany działań 
promocyjnych i utratą poniesionych nakładów oraz wpłynęłaby negatywnie na wyniki sprzedaży tytułu, a 
w konsekwencji na sytuację finansową Grupy. 

 Ryzyko związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dotacji 

Działalność Grupy w zakresie prac badawczych i rozwojowych jest częściowo finansowana z dotacji z 
funduszy europejskich. Dotacje przyznawane są w postępowaniach konkursowych na podstawie 
wniosków składanych przez podmioty zainteresowane ich otrzymaniem. Grupa w przyjętym planie 
prowadzenia prac rozwojowych zakłada uzyskanie tego typu finansowania. Nieotrzymanie dotacji wiązać 
się może ze spadkiem tempa prowadzenia prac rozwojowych, a nawet koniecznością zaniechania tych 
prac na niektórych polach, lub przeznaczenia środków własnych w celu realizacji działań badawczych i 
rozwojowych kosztem innych działań Grupy, co spowodowałoby spowolnienie rozwoju Grupy. 

 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji pomiędzy spółkami należącymi do grupy 
kapitałowej Emitenta 

W opinii Emitenta transakcje zawierane pomiędzy podmiotami Grupy są przeprowadzane w sposób 
prawidłowy oraz na warunkach rynkowych, jednakże Emitent nie może zapewnić, iż warunki transakcji nie 
zostaną zakwestionowane, w tym w ramach ewentualnej kontroli przez organy skarbowe. Mogłoby to 
skutkować wzrostem zobowiązań, w tym podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. 

 Ryzyko sezonowości 

Realizowane przez Grupę przychody i związane z nimi wyniki finansowe charakteryzują się 
sezonowością. Istnieje ryzyko, że w roku, w którym Grupa przygotuje premierę nowej gry, planując szczyt 
sprzedaży w czwartym kwartale nastąpi anomalia w zachowaniu konsumentów i zjawisko sezonowości 
nie wystąpi z taką siłą jak zwykle lub też nastąpi przesunięcie okresu najwyższego popytu na inny kwartał 
roku. 

 Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy 

Emitent nie może zagwarantować, że dywidenda będzie w przyszłości wypłacana. 

 Ryzyko związane ze zmianą technologii 

Począwszy od najnowszej gry Grupy, tj. Real Boxing 2: Creed, produkcja oparta jest o nową generację 
w/w oprogramowania, tj. Unreal Engine 4. Grupa nie korzystała wcześniej z tej technologii, w związku z 
czym istnieje ryzyko, że nowa technologia nie będzie spełniać wymagań Grupy lub jej zastosowanie może 
wywołać nieznane Grupie ograniczenia techniczne, co w konsekwencji może spowodować utrudnienia w 
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produkcji i dystrybucji gry, powstanie opóźnień lub dodatkowych kosztów związanych z produkcją, jak 
również negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży gry. 

 Ryzyko związane z analizą zachowań użytkowników produktów Grupy 

Emitent planuje wykorzystywać oprogramowanie służące do analizy zachowań użytkowników danej gry, 
co ma na celu dostosowanie produktu i oferty do potrzeb indywidualnych użytkowników. Wykorzystanie 
dogłębnej analizy dostarczanych przez graczy informacji, ich zachowań oraz preferencji pozwoli na 
efektywniejsze dostosowanie produktów do oczekiwań użytkowników i w efekcie może wpłynąć na 
wysokość sprzedaży produktu. Grupa nie wdrażała wcześniej w swoich grach tak szeroko zakrojonej 
analizy, w związku z czym nie jest w stanie z całkowitą pewnością ocenić, jak zasadne będą prognozy i 
analizy sporządzane z wykorzystaniem oprogramowania. Istnieje ryzyko, że okażą się one nietrafne, co 
może negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki sprzedaży gier. 

D.3 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 
wartościowych. 

 Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do 
obrotu giełdowego 

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 
6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 

W przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes 
inwestorów, GPW (na żądanie KNF), wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie 
notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi. 

 Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu  

Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy m.in. w sytuacji, 
gdy uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też 
w przypadku naruszenia przez Spółkę przepisów obowiązujących na GPW. 

 Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu 
lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 
(i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację 
o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

E. Oferta 

E.1 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym 
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

E.2a 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 
pieniężnych. 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 
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E.3 

Opis warunków oferty. 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 

E.4 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

Podane poniżej osoby są zaangażowane w dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 
lub posiadają interes związany z takim dopuszczeniem: 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest związany z 
Emitentem umową, zgodnie z którą jest zobowiązany pełnić funkcje doradczą dotyczącą dopuszczenia i 
wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. Osoby wchodzące w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nie wchodzą w skład 
organów zarządzających ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między Emitentem a Domem Maklerskim 
Banku Ochrony Środowiska S.A. nie występują żadne powiązania kapitałowe.  

Doradca Prawny – DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie 
świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia Prospektu, 
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest 
powiązane z powodzeniem dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 

Wyżej wymienione podmioty oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w proces dopuszczenia 
Akcji do obrotu na GPW, nie posiadają papierów wartościowych Emitenta. Pomiędzy działaniami ww. osób 
i Emitenta nie występuje konflikt interesów związany z realizacją procesu dopuszczenia Akcji do obrotu 
na GPW. 

E.5 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Nie dotyczy. Z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu nie wiąże się sprzedaż żadnych papierów 
wartościowych. W związku z powyższym, Prospekt nie zawiera żadnych informacji o sprzedających. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu 
objętego zakazem sprzedaży. 

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, których 
dotyczyłyby umowy zakazu sprzedaży typu „lockup”. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zawarte zostały 
następujące umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup” dotyczące akcji Emitenta: 

Lock-up dotyczący Akcji Serii C 

Osoby, które objęły Akcje Serii C (wyemitowane w ramach programu motywacyjnego) zobowiązały się, iż 
w okresie: 

 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2015 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 100% objętych Akcji; 

 24 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2016 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 80% objętych Akcji; 

 36 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2017 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 50% objętych Akcji; 

oraz nie rozporządzą nimi w inny sposób, jak również nie zawrą umów zobowiązujących ich do takiego 
obciążenia, zbycia lub rozporządzenia, nawet jeśli skutek rozporządzający miałby nastąpić po upływie 
tego terminu. 

Zobowiązanie, o którym mowa wyżej nie dotyczy zbycia Akcji Serii C na rzecz podmiotu trzeciego, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Spółki, a także przeniesienia Akcji Serii C na podstawie 
otrzymanego orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności, zobowiązującego do sprzedaży Akcji 
bądź nakazującego przeniesienie własności Akcji. 
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Lock-up dotyczący Akcji Serii E 

Osoby, które objęły Akcje Serii E (wyemitowane w ramach programu motywacyjnego) zobowiązały się, iż 
w okresie: 

 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2016 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 100% objętych Akcji; 

 24 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2017 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 80% objętych Akcji; 

 36 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2018 r.) nie dokonają obciążania 
ani zbycia 50% objętych Akcji; 

oraz nie rozporządzą nimi w inny sposób, jak również nie zawrą umów zobowiązujących ich do takiego 
obciążenia, zbycia lub rozporządzenia, nawet jeśli skutek rozporządzający miałby nastąpić po upływie 
tego terminu. 

Zobowiązanie, o którym mowa wyżej nie dotyczy zbycia Akcji Serii E na rzecz podmiotu trzeciego, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Spółki, a także przeniesienia Akcji Serii E na podstawie 
otrzymanego orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności, zobowiązującego do sprzedaży Akcji 
bądź nakazującego przeniesienie własności Akcji. 

E.6 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać 
wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni 
subskrypcji na nową ofertę. 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych.  

E.7 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 
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 CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta inwestorzy powinni z uwagą 
przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Należy 
mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, samodzielnie lub łącznie z 
innymi czynnikami, może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy poprzez niekorzystne kształtowanie się jej 
przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Wynikiem zaistnienia 
któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Emitenta, co w 
konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału.  

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją 
inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane. 

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie 
zaistnienia lub też potencjalnego wpływu na działalność Grupy. 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Grupa prowadzi działalność 

2.1.1 Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na Grupę 

Grupa prowadzi działalność głównie na rynkach zagranicznych, przy czym faktyczna działalność wykonywana jest 
w siedzibie Grupy w Polsce. W związku z tym, zarówno sytuacja gospodarcza Polski jak i światowa koniunktura 
gospodarcza ma decydujące znaczenie dla aktywności i wyników generowanych przez Grupę. 

Znaczący wpływ na wysokość osiąganych przychodów przez Grupę mają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, 
poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, kształtowanie się polityki 
fiskalnej oraz monetarnej, a także poziomy wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw, w szczególności wydatków 
na rozwój strategii marketingowych i sprzedażowych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej na globalnym i 
polskim rynku może wpłynąć na zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, zmniejszenie 
popytu na usługi i produkty rozrywkowe, które nie stanowią artykułów pierwszej potrzeby. Ewentualne spowolnienie 
gospodarcze na rynku polskim i globalnym może negatywnie wpłynąć na zakładaną przez Grupę rentowność oraz 
planowaną dynamikę rozwoju.  

Wystąpienie negatywnych tendencji i zdarzeń związanych ze światową koniunkturą gospodarczą jest niezależne 
od Grupy. Negatywna sytuacja makroekonomiczna może powodować zachowawcze postawy konsumentów, co w 
konsekwencji może mieć wpływ na wyniki sprzedaży gier mobilnych. Ponadto, wynikiem światowego kryzysu 
finansowego utrudniony jest dostęp do środków finansowych, co wpływa m.in. na zmniejszenie liczby 
produkowanych gier. 

Opisane powyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Grupy. 

2.1.2 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii i branży, w której działa Grupa 

Branża informatyczna, w tym branża gier, w której prowadzi działalność Grupa, cechuje się bardzo szybkim 
rozwojem wykorzystywanych technologii i rozwiązań informatycznych. Dlatego też rozwój działalności Grupy jest 
związany w istotnej mierze z koniecznością monitorowania i analizowania nowych zjawisk rynkowych oraz 
aktualizowania posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Ponadto wymaga umiejętności sprawnego 
dostosowywania technologii do nowych trendów, a także inwestowania w nowe produkty i technologie. 
W szczególności Grupa musi monitorować i uwzględniać wszelkie zmiany technologiczne wdrażane przez główne 
platformy sprzętowe lub kanały dystrybucji produktów Grupy, gdyż mogą one mieć wpływ na metody dostarczania 
gier użytkownikom końcowym. 

Ponadto, poza rozwojem nowych, innowacyjnych technologii i usług, koniunktura w branży gier wideo uzależniona 
jest również od innych czynników, na które Grupa nie ma wpływu albo ma jedynie marginalny wpływ, w tym od 
zamożności społeczeństw oraz poziomu ich konsumpcji, tempa oraz kierunków rozwoju szeroko pojętego rynku 
informatycznego, oraz panującej na nim konkurencji. 
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Ewentualne niedostosowanie działalności Grupy do najnowszych rozwiązań technologicznych lub zmian 
wprowadzonych przez główne platformy sprzętowe lub kanały dystrybucji produktów Grupy, a także do zmian 
innych czynników wpływających na rozwój branży, może spowodować zmniejszenie popytu na gry realizowane 
przez Grupę i może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy. 

2.1.3 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Grupa prowadzi działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym i rozproszonym. 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 Grupy na 
arenie międzynarodowej. W wyniku konsolidacji kilku spółek z branży może powstać konkurent dysponujący 
znaczącym budżetem na produkcję oraz promocję i reklamę gier jak również na rozwój nowych technologii, przez 
co mógłby zdominować rynek producentów gier na urządzenia mobilne. Procesy konsolidacyjne w segmencie 
wydawniczym mogą wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania oferowanymi przez Grupę produktami i mieć 
negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy. 

Ponadto, w przypadku publikacji przez podmioty konkurencyjne podobnych gier przeznaczonych na te same 
platformy dystrybucji, co może mieć miejsce w związku ze znaczną liczbą wydawców takich produktów na 
urządzenia mobilne, możliwe jest, iż Spółce trudniej będzie dotrzeć do swoich odbiorców. Na występowanie tego 
ryzyka wpływa również fakt, iż pozyskiwane przez Grupę licencje na wykorzystanie praw własności intelektualnej 
(w tym licencja pozyskana przez Spółkę od MGM Interactive dotycząca wykorzystania w grze Real Boxing 2: Creed, 
obecnie Real Boxing 2: Rocky, określonych postaci oraz innych materiałów z filmu „Creed”, którego produkcją 
zajmują się Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures i New Line Cinema oraz z popularnej serii filmów 
bokserskich „Rocky”) są licencjami niewyłącznymi i nie można wykluczyć pozyskania takich licencji również przez 
konkurentów Grupy. 

Duża liczba podobnych, ciekawszych lub lepiej postrzeganych gier oferowanych w takim samym modelu (free-to-
play) jak również w segmentach, w których działa Grupa, może spowodować, że potencjalni gracze mogą z 
mniejszą częstotliwością korzystać z produktów Grupy. Mogłoby to mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki 
finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.1.4 Ryzyko związane z tempem upowszechniania dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz 
urządzeń mobilnych umożliwiających taki dostęp 

Grupa generuje przychody na wielu rynkach zagranicznych na całym świecie. Poszczególne kraje charakteryzują 
się zróżnicowanym poziomem zaawansowania infrastruktury teleinformatycznej. Dla Grupy istotnym czynnikiem 
sukcesu jest upowszechnienie dostępu klientów do bezprzewodowych łącz internetowych o dużej przepustowości 
i możliwość ściągnięcia przez klientów w krótkim czasie pliku zawierającego wersję instalacyjną gry, jej kolejne 
elementy lub aktualizacje. W związku z tym, wzrost prędkości połączeń internetowych może wpływać na dynamikę 
rozwoju rynku, na którym działa Grupa. 

Tempo rozwoju Internetu w poszczególnych krajach może się obniżyć w związku z opóźnieniami w rozwoju 
infrastruktury teleinformatycznej, wynikającymi z czynników pozostających poza kontrolą Grupy, takich jak 
przeszkody natury prawnej czy brak środków finansowych. Z kolei wysoki stopień penetracji Internetu w krajach 
rozwiniętych może utrudnić utrzymanie tempa wzrostu zapotrzebowania na usługi oferowane za pośrednictwem 
sieci Internet. 

Jednocześnie możliwość dostępu do gier produkowanych przez Grupę uzależniona jest od powszechności 
mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu szerokopasmowego typu smartfony i tablety. Rozwój Grupy 
uzależniony jest w związku z tym od wzrostu liczby użytkowników takich urządzeń mobilnych, którzy mogliby 
potencjalnie wykorzystywać je w celach rozrywkowych, w tym do gry. Zahamowanie rozwoju rynku urządzeń 
mobilnych tym samym negatywnie wpłynęłoby na tempo rozpowszechniania aplikacji Grupy i pozyskiwania dla nich 
nowych odbiorców. 

Zahamowanie dynamiki rozwoju Internetu oraz rynku urządzeń mobilnych umożliwiających dostęp do 
szerokopasmowego Internetu w przyszłości może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów Grupy, 
pozyskiwanie środków z reklam, a także perspektywy rozwoju Grupy i realizację przyjętej strategii. 
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2.1.5 Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Grupa ponosi koszty produkcji gier przeważnie w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów 
realizowana jest w USD i EUR, oraz w mniejszym stopniu w innych walutach. Zgodnie z założeniami strategicznymi 
Zarządu dominującym kierunkiem sprzedaży pozostaną rynki zagraniczne (przede wszystkim kraje Ameryki 
Północnej oraz Europy Zachodniej i Azji), a głównymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach zagranicznych będą 
USD oraz EUR, co powoduje, że Grupa narażona będzie na ryzyko zmienności kursów walutowych. 

Grupa uzyskuje korzyści ekonomiczne w sytuacji gdy: 

 kurs wymiany PLN na waluty, w których dokonywane są transakcje zakupu produktów oferowanych przez 
Grupę jest wysoki (słaby PLN), 

 poziom wymiany waluty utrzymuje się w dłuższym okresie na stabilnym poziomie (co pozwala lepiej 
prognozować wpływy w kolejnych okresach). 

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze sprzedaży gier 
wideo w przeliczeniu na PLN, obniżenie wykazywanych zysków oraz obniżenie salda środków pieniężnych. 

2.1.6 Ryzyko związane z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi modelu free-to-play 

W lutym 2014 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie prawa i z największymi firmami technologicznymi z branży gier. Celem konsultacji było znalezienie 
rozwiązania, które miało zapobiegać problemom konsumentów z grami w modelu free-to-play. W opinii członków 
Komisji Europejskiej klienci, a zwłaszcza dzieci, potrzebują większej ochrony przed niespodziewanymi i 
niechcianymi kosztami związanymi z dodatkowymi płatnościami wewnątrz gry, które występują w znaczącej 
większości gier w modelu free-to-play. 

W związku z tym, Komisja Europejska podejmowała działania mające na celu doprowadzenie do tego, aby gry free-
to-play nie były nazywane darmowymi grami. W wyniku współpracy z Komisją Europejską, we wrześniu 2014 roku 
Google Play zabroniło twórcom aplikacji opartych na mikropłatnościach nazywania ich darmowymi, nakazując 
umieszczanie informacji „zakupy w aplikacji”. W listopadzie 2014 podobną politykę wprowadził App Store.  

Zmiana nazwy typu gier korzystających z systemu mikropłatności z free-to-play na nazwę, w której nie występuje 
słowo „free” może niekorzystnie wpłynąć na rozpowszechnienie gier i pozyskanie nowych graczy. Komisja 
Europejska może w przyszłości podejmować kolejne kroki w celu ochrony praw konsumentów i negatywnie 
wpływać na działalność Grupy i jej wyniki finansowe. 

2.1.7 Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym Grupa prowadzi działalność  

Zmiany prawa, zarówno polskiego jak i regulującego działalność Grupy na innych docelowych rynkach, w tym w 
szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku nowoczesnych technologii 
informatycznych lub produkcji gier, ale także regulujących zagadnienia praw do własności intelektualnej mogą mieć 
istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez Grupę, np. w zakresie w jakim spowodują zwiększenie 
kosztów działalności, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych 
ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów 
prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu 
prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe wstrzymanie działań 
nakierowanych na rozwój działalności Grupy lub realizacji jej inwestycji, w obawie przed niekorzystnymi skutkami 
stosowania niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań podjętych lub 
zaniechanych na podstawie przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji publicznej zinterpretowały 
w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy). 

2.1.8 Ryzyko braku stabilności przepisów podatkowych  

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego pociągają za sobą 
istotne ryzyko związane z otoczeniem podatkowym, w jakim Grupa prowadzi działalność. Kwestionowanie przez 
organy skarbowe dokonywanych przez Grupę rozliczeń podatkowych, w związku z rozbieżnościami lub zmianami 
interpretacji bądź niejednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez różne organy administracji 
podatkowej może skutkować nałożeniem na Grupę stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. 
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Biorąc pod uwagę stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, oszacowanie ryzyka 
podatkowego jest szczególnie utrudnione, niemniej ziszczenie się ryzyka opisanego powyżej może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. 

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Grupę 

2.2.1 Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Grupy 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy jest popyt na oferowane przez nią produkty i usługi 
(gry). Im większe zainteresowanie klientów (graczy) ofertą gier tym większe przychody ze sprzedaży Grupy, które 
pozwalają jej na pokrycie nakładów oraz kosztów poniesionych przy procesie produkcji, kosztów akcji 
promocyjnych oraz kosztów okresowych aktualizacji gier, a także na wypracowanie zysków. 

Stopień zainteresowania daną grą zależy przede wszystkim od bieżących trendów, gustów konsumentów, jakości 
wykonania, odpowiednio nakierowanej akcji promocyjnej i marketingowej oraz dostępnych konkurencyjnych 
produktów (gier o podobnej tematyce, grafice, itp.). Implikuje to ryzyko wyprodukowania gry, która nie spotka się z 
zainteresowaniem potencjalnych klientów lub zainteresowanie to będzie zbyt małe, aby pozwolić na osiągnięcie 
zakładanych parametrów finansowych.  

W związku z powyższym, Grupa nie jest w stanie, aż do chwili premiery nowego produktu, przewidzieć reakcji 
odbiorców ani poziomu przychodów ze sprzedaży czy w skrajnym przypadku braku zainteresowania daną grą. 
Istnieje ryzyko, iż Grupa może nie wypracować zysku, a nawet nie odzyskać nakładów oraz kosztów poniesionych 
na jej przygotowanie, okresowe aktualizacje i promocję. 

2.2.2 Ryzyko związane z uzależnieniem wyników finansowych Grupy od przychodów generowanych 
w związku z dystrybucją gry Real Boxing 

W 2015 r. dominująca część przychodów Grupy generowana była w związku z dystrybucją gier marki Real Boxing, 
tj. Real Boxing, od listopada 2015 r. – Real Boxing 2: Creed, a od marca 2016 r. – Real Boxing 2: Rocky. Wyniki 
finansowe Grupy są w związku z tym uzależnione w znacznym stopniu od poziomu przychodów związanych 
z dystrybucją jednej dominującej serii gier. Zatem ze względu na brak dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy na 
Datę Prospektu, ewentualny spadek zainteresowania odbiorców czy jakiekolwiek trudności z dystrybucją gry Real 
Boxing (lub jej kontynuacji w postaci Real Boxing 2), niezależnie od ich przyczyny, i wynikający z tego spadek 
poziomu przychodów w odniesieniu do gier z serii Real Boxing, będą miały istotny niekorzystny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Grupy 

2.2.3 Ryzyko związane z planowanym rozpoczęciem przez Grupę dystrybucji nowych gier i wynikającą 
z tego ewentualną utratą zainteresowania grami z serii Real Boxing 

Podstawowymi grami znajdującymi się na Datę Prospektu w ofercie Grupy są gry z serii Real Boxing (gra Real 
Boxing 2: Creed, a także Real Boxing 2: Rocky stanowią wzbogaconą oraz w pełni dostosowaną do modelu free-
to-play kontynuację gry Real Boxing). Niemniej, Grupa prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem do oferty 
nowych propozycji w postaci zapowiadanych na rok 2016 gier Real Casino oraz Metal Fist: Urban Domination. W 
związku z planowanym poszerzeniem portfolio gier, źródła przychodów Grupy, zdominowane obecnie przez 
przychody pochodzące ze sprzedaży gier z serii Real Boxing, zostaną w przyszłości zdywersyfikowane, a udział 
przychodów wynikających z dystrybucji tych gier w ogólnych przychodach Grupy ulegnie zmianie 

Nie można jednak wykluczyć, że udostępnienie przez Grupę gier Metal Fist: Urban Domination oraz Real Casino 
nie przełoży się na wzrost liczby odbiorców produktów Grupy, ze względu na zainteresowanie się nowymi 
produktami Grupy przez obecnych odbiorców, kosztem rezygnacji z korzystania z gier z serii Real Boxing i brak 
skutecznego pozyskania nowych graczy, czy to w zakresie dotyczącym nowych gier Grupy czy też gier 
producentów zewnętrznych wydawanych w ramach programu wydawniczego. 

Rezygnacja przez obecnych odbiorców produktów Grupy z korzystania z gier z serii Real Boxing ze względu na  
rozpoczęcie przez Grupę dystrybucji nowych tytułów, w połączeniu z brakiem oczekiwanego zainteresowania 
produktami Grupy przez nowych odbiorców, może negatywnie wpływać na realizację strategii Grupy i perspektywy 
jej rozwoju, a także na osiągane przez Grupę wyniki finansowe. 
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2.2.4 Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów 

Produkcja gier wideo jest procesem wieloetapowym, co oznacza, że poszczególne fazy produkcji następują kolejno 
po sobie i rozpoczęcie kolejnych etapów jest uzależnione od ukończenia poprzednich. Jakiekolwiek opóźnienie we 
wczesnej fazie produkcji gry jest niezwykle trudne do nadrobienia. 

Ponadto, zgodnie ze swoją strategią Grupa realizuje również projekty rozwojowe nie polegające na produkcji gier, 
które mają uatrakcyjnić rozgrywkę dla graczy (np. międzyplatformowy silnik do rozgrywek wieloosobowych), czy 
narzędzie do analizy danych opisujących m.in. zachowania i preferencje graczy w celu lepszego dostosowania gier 
do oczekiwań klientów i tym samym zwiększać poziom przychodów. 

Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji gier czy innych projektów rozwijanych przez Grupę może mieć negatywny 
wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

2.2.5 Ryzyko związane ze zmianą modelu biznesowego 

Grupa w połowie 2014 roku zmieniła model biznesowy prowadzonej działalności. Obecnie stosowany model 
biznesowy zakłada koncentrację na produkcji gier na urządzenia mobilne w modelu free-to-play. Wcześniej celem 
Grupy było oferowanie tytułów w modelu Premium (płatność za grę w momencie instalacji/pobrania) na wielu 
platformach (w tym nie tylko na urządzeniach mobilnych). Obecnie sprzedawane przez Grupę gry funkcjonują 
jeszcze częściowo w modelu Premium, ale w większości przypadków są to gry dostosowane do modelu free-to-
play, gdzie przychody ze sprzedaży pochodzą z mikropłatności oraz reklamy. Dopiero najnowsza produkcja Grupy, 
gra Real Boxing 2: Creed (od 24 marca 2016 roku Real Boxing 2: Rocky) i każda kolejna gra zgodnie z ogłoszoną 
strategią będzie od podstaw zaprojektowana jako gra w modelu free-to-play. 

Biorąc pod uwagę krótką historię i niewielkie doświadczenie Grupy w realizacji gier w modelu free-to-play nie można 
wykluczyć ewentualnych błędów lub pomyłek, czy też dłuższego niż oczekiwany okresu dostosowawczego do 
nowego modelu biznesowego, co może niekorzystnie wpływać na przyjęcie tych produktów przez odbiorców, a tym 
samym mieć negatywne skutki dla przyszłych wyników finansowych Grupy. 

2.2.6 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Rozwój Grupy jest uzależniony w znacznej mierze od zdolności utrzymania zatrudnionych i współpracujących 
z Grupą kluczowych pracowników i współpracowników. Szczególnie istotny jest wkład członków Zarządu 
w funkcjonowanie Grupy i określenie kierunków rozwoju jej działalności. Odejście członków kadry kierowniczej 
bądź innych kluczowych osób dla działalności Grupy mogłoby spowodować pogorszenie jakości i terminowości 
zaplanowanych produkcji, utrudnić realizację prac badawczych i rozwojowych lub nowych projektów oraz 
niekorzystnie wpłynąć na świadczone usługi, co w konsekwencji mogłoby się przełożyć na pogorszenie wyników 
finansowych Grupy. Ewentualna utrata kluczowych pracowników łączyłaby się ponadto z koniecznością 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie przeszkolenia i przygotowania przez Grupę nowych osób do 
pracy, co mogłoby w krótkim lub średnim okresie mieć niekorzystne przełożenie na generowane przez Grupę 
wyniki. 

2.2.7 Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 

Grupa prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników i współpracowników to 
jeden z istotniejszych czynników sukcesu. Ich wiedza, umiejętności oraz doświadczenie stanowią czynniki 
kluczowe z punktu widzenia interesów strategicznych Grupy. Polski rynek pracy cechuje się znaczącym 
niedoborem wysokiej klasy specjalistów w zakresie tworzenia i wprowadzania do sprzedaży gier wideo, 
w szczególności w modelu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne. W polskim systemie edukacji 
funkcjonuje niedostateczna liczba uczelni wyższych, kształcących absolwentów odpowiednio przygotowanych do 
wykonywania zadań twórcy gier wideo, jak również nie ma wielu firm mających doświadczenie w produkcji 
i wprowadzaniu do sprzedaży gier w ww. modelu. W związku z tym niewielka też jest liczba dostępnych na rynku 
pracy odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, co ma szczególne znaczenie dla Grupy 
w kontekście planowanego dalszego dynamicznego rozwoju, implikującego konieczność zatrudniania nowych 
specjalistów dla celów realizacji założeń strategicznych. 
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Ponadto, dynamiczny rozwój branży producentów gier wideo może skutkować zaostrzeniem się walki 
konkurencyjnej o pracowników, a w konsekwencji ograniczeniem ich dostępności czy tez zwiększeniem kosztów 
zatrudnienia.  

Urzeczywistnienie  powyższego ryzyka może osłabić pozycję konkurencyjną Grupy, zmniejszyć dynamikę jej 
rozwoju, opóźnić realizację planów wydawniczych, a w konsekwencji spowodować pogorszenie jej wyników 
finansowych. 

2.2.8 Ryzyko związane z umowami ze współpracownikami  

Specyfika działalności Grupy i realizowanych przez nią projektów wymaga zastosowania elastycznych warunków 
umów ze współpracownikami, które umożliwiłyby zadaniowe oraz okresowe definiowanie przedmiotu współpracy 
oraz jej celów i odpowiednie kształtowanie wynagrodzenia, w zależności od charakteru realizowanych projektów. 
Na stosowane przez Grupę zasady współpracy mają również wpływ oczekiwania współpracowników, 
pozyskiwanych na konkurencyjnym rynku. 

Nie można zagwarantować, że na skutek zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji, decyzji właściwych organów 
państwowych lub rozstrzygnięć sądów, nie dojdzie do odmiennej od zamierzonej kwalifikacji stosunków prawnych 
łączących Grupę ze współpracownikami. W konsekwencji Grupa może być zmuszona do poniesienia zwiększonych 
jednorazowych lub powtarzalnych kosztów takiej współpracy, co może mieć niekorzystny wpływ na osiągane przez 
Grupę wyniki finansowe. 

2.2.9 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę 

Strategia Grupy zakłada zajęcie przez nią wiodącej pozycji wśród europejskich firm z branży gier na urządzenia 
mobilne dystrybuowanych w modelu free-to-play. W tym celu Grupa zamierza m.in. (i) zwiększyć liczbę 
produkowanych i wydawanych gier, (ii) rozbudowywać i promować własny ekosystem wydawniczy z ofertą 
skierowaną do producentów gier, który został uruchomiony w listopadzie 2015 r. (iii) nabywać prawa do projektów 
przygotowywanych przez inne podmioty działające na rynku, (iv) przejmować inne podmioty działające na rynku 
produkcji gier, (v) inwestować w działania badawcze i rozwojowe, w tym w opracowywanie własnych technologii 
i rozwiązań. 

Realizacja powyższych założeń będzie możliwa jeżeli, m.in.: (i) zostaną przygotowane odpowiednie narzędzia 
informatyczne, analityczne oraz marketingowe, (ii) Grupa zdoła zidentyfikować podmioty spełniające wymagania 
Grupy w celach ewentualnego przejęcia lub nawiązania współpracy, a warunki handlowe, w tym oczekiwana cena 
ich nabycia będzie akceptowalna z ekonomicznego punktu widzenia, (iii) zostanie zapewnione odpowiednie 
finansowanie rozwoju Grupy (w tym ze środków unijnych), (iv) Grupa będzie odpowiednio przygotowana od strony 
organizacyjnej. 

Ponadto strategia Grupy zakłada realizację programu wydawniczego, którego sukces zależy od odpowiedniej 
selekcji tytułów zewnętrznych, ich odpowiedniego przygotowania do wydania, odpowiedniej strategii promocyjnej. 

Istnieje także wiele innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, niekiedy pozostających poza kontrolą Zarządu 
lub niemożliwych do przewidzenia, a wpływających na możliwość osiągnięcia przez Grupę celów strategicznych. 
Czynniki te mają różnorodny charakter, tj.: (i) gospodarczy (np. zwiększona konkurencja, spowolnienie rozwoju 
rynku gier na urządzenia mobilne), (ii) prawny (np. zmiana przepisów dotyczących własności intelektualnej czy 
naruszenia praw do takiej własności), (iii) finansowy (np. brak zdolności do pozyskania finansowania na realizację 
trwających lub nowych projektów, konieczność zwiększenia nakładów na realizacje projektów, nieadekwatna 
wycena rynkowa akcji Emitenta uniemożliwiająca pozyskanie środków z emisji akcji) lub (iv) operacyjny (np. awarie 
systemów informatycznych lub serwerów czy niezdolność bądź opóźnienie we wdrożeniu nowych produktów czy 
rozwiązań). 

Niezależnie od staranności działań Zarządu nie jest możliwe zagwarantowanie, że wskazane powyżej lub 
odpowiednio aktualizowane cele strategiczne Grupy, zostaną osiągnięte w zakładanym czasie lub w ogóle, przez 
co Grupa  może nie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynku gier, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ 
na przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

Ponadto, Emitent znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju i zwiększania skali działalności. Związane 
jest to między innymi z budowaniem grupy kapitałowej, pozyskiwaniem nowych pracowników oraz otwieraniem 
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dodatkowego miejsca prowadzenia działalności poza Bydgoszczą. Zwiększenie rozmiaru przedsiębiorstwa 
Emitenta i rozbudowa jego struktur mogą spowodować utrudnienia w zarządzaniu całością przedsięwzięć Grupy, 
a co za tym idzie prowadzić do spadku efektywności funkcjonowania Grupy oraz potencjalnych opóźnień 
w produkcji, które z kolei mogą negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe. Co więcej zwiększenie skali 
działalności Grupy przekładać się będzie na wzrost kosztów jej funkcjonowania. W wypadku niedostatecznej 
dynamiki wzrostu przychodów Grupy, wzrost kosztów może negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 

2.2.10 Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej 

Specyfika działalności Grupy sprawia, że głównym kanałem dystrybucji tworzonych przez Grupę produktów są 
platformy zamknięte. Grupa tworzy gry na platformy zamknięte firm Apple i Google, tj. Apple App Store oraz Google 
Play. Wspomniani producenci zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, co powoduje, że Grupa ponosi 
ryzyko braku ewentualnej akceptacji produktu, który stworzyła dla danego producenta platformy zamkniętej. 
Decyzja o dopuszczeniu produktu na platformę nie wynika jedynie z subiektywnej oceny administratorów tychże 
platform, lecz jest wypadkową analizy czy dany produkt spełnia szereg szczegółowych reguł i zasad warunkujących 
możliwość sprzedaży na danej platformie.  

Ponadto, długi czas produkcji nowej gry implikuje ryzyko, że w czasie takich prac zmienią się warunki dopuszczenia 
produktów do platform dystrybucyjnych. W takim przypadku Grupa będzie musiała ponieść dodatkowe nakłady 
finansowe na dostosowania scenariusza gry do nowych warunków, a w skrajnym przypadku zmuszona będzie 
zrezygnować z realizacji projektu. 

Co więcej gry tworzone przez Grupę podlegają obowiązkowej stałej ocenie dystrybutora pod kątem warunków ich 
udostępniania, zgodnie z zasadami określanymi jednostronnie przez dystrybutorów. Przykładowo gra pod tytułem 
Real Casino, której debiut zapowiedziano na drugą połowę 2016 roku, należy do gier z kategorii social gambling 
games, których dystrybucja w chwili obecnej dopuszczalna jest zarówno w Apple App Store jak i Google Play. 
Istnieje jednak ryzyko, że na podstawie jednostronnej decyzji dystrybutora, gra Real Casino zostanie uznana za 
grę o charakterze hazardowym, a co za tym idzie niedopuszczalnym w ww. sklepach. Oznaczałoby to brak 
możliwości jej dystrybucji przez te dwie platformy i ewentualne inne kanały dystrybucyjne, a w konsekwencji 
znaczne ograniczenie przychodów uzyskiwanych z dystrybucji gry Real Casino. Na ograniczenie dostępności 
i możliwości prowadzenia promocji miałaby wpływ także ewentualna decyzja dystrybutora o przeniesieniu gier 
Grupy do wyższej kategorii wiekowej.  

Brak akceptacji gier produkowanych przez Grupę ze strony Apple App Store i Google Play, które odpowiadają za 
większość przychodów Grupy z dystrybucji gier wideo, ich niekorzystna ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej 
dokonywania, wiązałaby się z ograniczeniem możliwości prowadzenia promocji gier oraz ograniczeniem ich 
dostępności, a w konsekwencji ze znacznym ograniczeniem przychodów uzyskiwanych z dystrybucji gier przez 
Grupę, co miałoby istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. 

2.2.11 Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Grupy 

Wszelkie negatywne oceny związane z funkcjonowaniem gier wyprodukowanych lub wydawanych przez Grupę 
(w tym przede wszystkim publikowanych w Internecie lub w zamkniętych platformach dystrybucyjnych) mogą 
pogorszyć wizerunek Grupy i wpłynąć na utratę zaufania klientów do jej produktów. Jednocześnie może to 
spowodować znaczący wzrost środków przeznaczanych na działania marketingowe w celu zniwelowania 
negatywnych skutków zaistniałej sytuacji albo przeciwdziałania dalszemu pogorszeniu wizerunku Grupy. Utrata 
dobrej reputacji przez Grupę może doprowadzić do utraty klientów, a także mogłaby doprowadzić do rezygnacji ze 
współpracy części podmiotów współpracujących z Grupą lub zniechęcenia podmiotów, które jeszcze takiej 
współpracy nie podejmowały. Dotychczasowi kontrahenci mogliby zacząć współpracę z konkurencyjnymi 
podmiotami, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe 
i perspektywy rozwoju Grupy. Ponadto, utrata zaufania do Grupy ze strony rynku kapitałowego może utrudnić jej 
dostęp do finansowania zewnętrznego, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na jej działalność. 

2.2.12 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od współpracy handlowej z Apple oraz Google 

Działalność Grupy uzależniona jest od współpracy z operatorami dwóch największych globalnych sklepów 
cyfrowych oferujących produkty na urządzenia mobilne Apple App Store oraz Google Play, tj. Apple i Google. 
Przychody z tytułu dystrybucji gier za pośrednictwem tych dwóch platform odpowiadają za zdecydowaną większość 
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przychodów ze sprzedaży generowanych przez spółki z Grupy. W związku z tym relacje handlowe z tymi 
podmiotami są kluczowe z punktu widzenia działalności Grupy. 

Dodatkowo, w przypadku występowania awarii sprzętu technicznego wykorzystywanego przez operatów 
powyższych platform, możliwość sprzedaży produktów Grupy do klientów końcowych w tym kanale dystrybucyjnym 
uległaby ograniczeniu lub stałaby się niemożliwa. Istnieje także ryzyko, że w przypadku dojścia do ataków 
hackerskich na powyższe platformy, skutkujących ograniczeniem dostępności lub nieprawidłowym 
funkcjonowaniem tych platform, Grupa mogłaby czasowo nie mieć możliwości sprzedaży, a w skrajnym przypadku 
stracić kontrolę nad oferowaną treścią lub dostęp do środków z mikropłatności dokonywanych przez klientów. 

Pogorszenie relacji Grupy z Apple lub Google, niekorzystne zmiany warunków współpracy z nimi lub uznanie przez 
nich, że nastąpiło naruszenie przez podmioty Grupy warunków współpracy, skutkujące zakończeniem lub 
ograniczeniem współpracy handlowej, a także chociażby czasowy brak możliwości prowadzenia dystrybucji gier 
Grupy za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, czy to z przyczyn o charakterze technicznym, prawnym 
czy też z jakiegokolwiek innego powodu, mogą negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży oraz wyniki finansowe 
Grupy.  

2.2.13 Ryzyko związane ze zmianą warunków umów dystrybucyjnych lub regulaminów operatorów 
platform dystrybucyjnych lub wypowiedzeniem umów dystrybucyjnych 

Grupa udostępnia swoje produkty ostatecznym odbiorcom za pośrednictwem dystrybutorów. Podmioty te promują 
produkty Grupy, zajmują się ich pozycjonowaniem, dostarczają go dalszym odbiorcom bezpośrednio lub poprzez 
dedykowane platformy, portale lub kanały. Umowy z takimi pośrednikami zawierają standardowo dość elastyczne 
postanowienia w zakresie możliwości ich wypowiedzenia lub zmiany. Ponadto, współpraca z niektórymi z nich 
odbywa się bez zawarcia pisemnej umowy, na podstawie standardowych warunków współpracy stosowanych 
przez takich dystrybutorów. Nie można zatem wykluczyć nieprzedłużenia tych umów na kolejne okresy lub ich 
przedterminowego rozwiązania, a także renegocjacji obecnych warunków handlowych lub ich jednostronnej zmiany 
przez dystrybutorów, co, w szczególności w przypadku umów zawartych z Apple oraz Google, miałoby istotny 
negatywny wpływ na działalność Grupy i jej wyniki finansowe.  

Jednocześnie Grupa prowadzi ekspansję na rynki azjatyckie, korzystając przy tym z usług lokalnych dystrybutorów. 
Grupa ma jednak ograniczone doświadczenia w prowadzeniu działalności na tych rynkach, jak również dopiero od 
niedawna buduje sieć kontaktów z lokalnymi dystrybutorami i przedstawicielami. W wypadku rozwiązania umów 
lub zerwania relacji z ww. podmiotami, np. w wyniku niewywiązywania się przez nich z zobowiązań wobec Grupy, 
utrudnione oraz czasochłonne może okazać się nawiązanie współpracy z podmiotami zastępczymi. 

Zasady współpracy i dystrybucji produktów Grupy określone są również w stosowanych przez dystrybutorów 
regulaminach. Grupa prowadząc dystrybucję poprzez sklepy elektroniczne polega m.in. na zawartych w nich 
mechanizmach wyróżniania i pozycjonowania określonych tytułów (featuring), które mogą mieć znaczący wpływ 
na wyniki sprzedaży produktów Grupy. Zmiana zasad ich funkcjonowania, wynikająca ze zmian regulaminów 
platform internetowych, np. poprzez wprowadzenie odpłatności za korzystanie z takich mechanizmów, 
spowodowałaby faktyczne ograniczenie ich dostępności. 

Opisane powyżej czynniki, w szczególności jednostronne niekorzystne zmiany warunków współpracy z 
dystrybutorami, w tym zmiany postanowień umów dystrybucyjnych lub zmiany regulaminów stosowanych przez 
takich dystrybutorów, jak również wypowiedzenie umów dystrybucyjnych mogą prowadzić do istotnego 
ograniczenia rynku zbytu Grupy i konieczności pozyskania przez nią nowych dystrybutorów, a także niekorzystnie 
wpłynąć na perspektywy rozwoju i wyniki finansowe Grupy. 

2.2.14 Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej 

W ramach produkcji gier Grupa pozyskuje autorskie prawa majątkowe do tych gier i ich elementów od swoich 
współpracowników, zewnętrznych dostawców i usługodawców, 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. 
Ponadto, może zaistnieć sytuacja, iż osobie, która według umowy przeniosła prawa autorskie na Grupę, prawa te 
wcale nie przysługiwały, co w świetle polskiego prawa autorskiego wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności Grupy 
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za naruszenie praw autorskich rzeczywistego twórcy. Podnoszenie roszczeń przez te osoby mogłoby negatywnie 
wpłynąć na działalność, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. 

2.2.15 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia awarii systemów informatycznych, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Grupa  

Działalność Grupy jest uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i serwerów, z których korzysta Grupa. Wskutek nieprzewidzianych problemów, wystąpienia 
awarii oraz usterek technicznych, mogą wystąpić problemy z dostępem do gier dystrybuowanych przez Grupę lub 
ze świadczeniem oferowanych przez nią usług.  

Ewentualne awarie i przerwy w świadczeniu oferowanych przez Grupę usług, mogą być również spowodowane 
atakami hackerskimi na serwery i infrastrukturę teleinformatyczną, z których korzysta Grupa. 

W wyniku powyższych zdarzeń może nastąpić utrata, zmiana lub uszkodzenie danych przechowywanych lub 
wykorzystywanych przez Grupę, w tym danych użytkowników produktów Grupy. W konsekwencji zaś Grupa może 
być zmuszona ponieść dodatkowe koszty, ucierpieć może jej reputacja oraz mogą wystąpić opóźnienia w realizacji 
projektów dotyczących produkcji gier lub prac badawczych i rozwojowych, co mogłyby mieć negatywny wpływ na 
działalność, wysokość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Grupy. 

2.2.16 Ryzyko związane z wykonaniem umowy opcji przez GPV I Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (GPV I). 

Spółka w dniu 1 lipca 2013 r. zawarła umowę inwestycyjną z Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie oraz GPV 
I. Strony w/w umowy zobowiązały się do zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej w celu opracowania, produkcji i 
wprowadzenia na rynek gry Godfire: Rise of Prometheus. W wykonaniu ww. umowy, strony w dniu 12 lipca 2013 
roku zawiązały spółkę Vivid Games s.k.a. 

Umowa przewidywała pierwotnie uprawnienie przysługujące GPV I w terminie 2 lat od daty zawiązania Vivid Games 
s.k.a. (tj. do dnia 12 lipca 2015 roku), do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki 
jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000,00 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja Wniesienia”). 
Po upływie 2 lat od zawiązania Vivid Games s.k.a., Umowa przyznaje GPV I uprawnienie do żądania nabycia przez 
Spółkę wszystkich posiadanych przez nią akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 1 500 000 
akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie 
obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje w terminie 
5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”). Liczba akcji Spółki należnych GPV I podlega 
obniżeniu odpowiednio w przypadku otrzymania uprzednio przez GPV I jakichkolwiek kwot z tytułu podziału zysku 
i umorzenia przysługujących jej akcji Vivid Games s.k.a. 

W drodze porozumienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy GPV I a Spółką: (i) GPV I zobowiązał 
się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży przewidzianej Umową Inwestycyjną 
z dnia 1 lipca 2013 roku (uprawnienie do żądania nabycia przez Spółkę wszystkich posiadanych przez GPV I akcji 
w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 1 500 000 akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej 
ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę 
złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja 
Sprzedaży”)), (ii) GPV I zrzekł się roszczeń wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji 
Wniesienia (uprawnienie przysługujące GPV I do dnia 12 lipca 2015 roku do wniesienia wszystkich posiadanych 
akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000,00 akcji Spółki nowej emisji 
(„Pierwotna Opcja Wniesienia”)), (iii) ustanowiono nowe opcje uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki 
nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych przez GPV I akcji albo do 
sprzedaży na rzecz Spółki akcji. W związku z powyższym, GPV I do dnia 31 grudnia 2016 roku uprawniona będzie 
do objęcia 1 500 000 akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid 
Games s.k.a. („Nowa Opcja Wniesienia”), przy czym: (i) w przypadku umorzenia części akcji przed upływem 
powyższego terminu, liczba akcji wnoszonych przez GPV I w wykonaniu Nowej Opcji Wniesienia zostanie 
pomniejszona o liczbę akcji umorzonych, a liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio 
zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu, (ii) w przypadku, gdy GPV I otrzyma przed upływem 
powyższego terminu jakiekolwiek kwoty z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a., wówczas liczba akcji Spółki 
zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu. W 
terminie 60 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego żądania GPV I wykonania Nowej Opcji Wniesienia, Spółka 
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jest zobowiązana do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Nowej Opcji Wniesienia. 
W przypadku gdy wartość godziwa akcji wnoszonych jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji Spółki 
przeznaczonych do objęcia przez GPV I będzie niższa niż wartość nominalna tych akcji, GPV I zobowiązał się 
pokryć powstałą różnicę dodatkowym wkładem pieniężnym. Żądanie wykonania Nowej Opcji Wniesienia może 
zostać przez GPV I odwołane wyłącznie za zgodą wyrażoną na piśmie przez Spółkę.  

Ponadto, na mocy porozumienia, GPV I uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 
2020 roku do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I będzie zobowiązana do nabycia akcji Vivid 
Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi 
zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym 
z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej 
o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Sprzedaży”). Nowa Opcja Sprzedaży może być wykonana 
w odniesieniu do wszystkich lub części akcji. 

W przypadku złożenia żądania przez GPV I do wykonania Nowej Opcji Wniesienia Spółka będzie zobowiązana do 
zaoferowania GPV I do objęcia akcji Spółki w zamian za akcje Vivid Games s.k.a. 

Biorąc pod uwagę średnie ceny rynkowe akcji Spółki, ewentualne wykonanie przez GPV I po 1 stycznia 2017 r. 
Nowej Opcji Sprzedaży stanowiłoby znaczące obciążenie finansowe i wiązałoby się z koniecznością pozyskania 
dodatkowych źródeł finansowania lub zmiany strategii inwestycyjnej Grupy. W przypadku realizacji Nowej Opcji 
Sprzedaży dojdzie do ujęcia wartości nabytego pakietu akcji Vivid Games s.k.a. według wartości godziwej i ujęcia 
ewentualnej ujemnej różnicy między wartością godziwą nabytego pakietu a ceną nabycia określoną zgodnie 
z „opcją sprzedaży” jako obciążenia wyniku okresu, w którym dojdzie do realizacji opcji. 

W opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 r., Biegły Rewident zgłosił zastrzeżenie odnoszące się 
do powyższego ryzyka. Biegły wskazał wówczas, że na koniec 2014 r. Spółka nie dysponowała wyceną akcji Vivid 
Games s.k.a., a także nie było wiadome czy i która z opisanych wyżej opcji zostanie zrealizowana przez GPV I. 

W związku z powyższym, na koniec 2015 r. Grupa dokonała wyceny Nowej Opcji Sprzedaży, która na dzień 31 
grudnia 2015 r. wg metody Monte Carlo wyniosła 8 986 701,40 zł (na 31 grudnia 2014 r. 5 793 661,90 zł) i ujęła tę 
wycenę w pozycji instrumenty pochodne i zaklasyfikowała to zdarzenie jako krótkoterminowe w związku z możliwą 
datą realizacji Nowej Opcji Sprzedaży. Wpływ wyceny opcji został wyraźnie ukazany w sprawozdaniu z   
całkowitych dochodów, w bilansie oraz notach do sprawozdania finansowego za 2015 r., a  także ma wpływ na 
wskaźniki finansowe (m.in. rotacyjne).  

W wyniku uwzględnienia wyceny opcji Biegły Rewident w opinii do sprawozdania finansowego za 2015 r. nie zawarł 
zastrzeżenia. 

Niemniej jednak w związku z tym, że nie jest pewne czy i która z przysługujących GPV I opcji zostanie zrealizowana 
oraz z jakim prawdopodobieństwem zdarzenie to wystąpi oraz biorąc pod uwagę zmiany kursu akcji Spółki 
w okresie ważności opcji, nie można zapewnić, że powyższa wycena będzie odpowiadała wartości opcji w dacie 
jej realizacji, która może się znacząco różnić od wartości wynikającej z wyceny. Ponadto, rzeczywiste wyniki 
finansowe Spółki mogą różnić się od wyników prezentowanych w sprawozdaniach finansowych opartych 
o przygotowaną wycenę opcji. 

2.2.17 Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich Grupy 

Gry wytwarzane przez Grupę stanowią utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej 
dla tego rodzaju utworów. Grupa przygotowana jest do stosowania środków ochrony prawnej w celu ochrony praw 
autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Należy jednak zauważyć, że Grupa funkcjonuje na rynku 
globalnym, w związku z czym możliwe jest naruszenie jej praw autorskich w sposób mający znaczący wpływ na 
wyniki finansowe Grupy przez podmioty zagraniczne, w tym takie, które mają siedziby w krajach nieposiadających 
ustawodawstwa umożliwiającego uzyskanie satysfakcjonującego poziomu ochrony praw własności intelektualnej 
albo gdzie wyegzekwowanie takiej ochrony praw autorskich może być szczególnie narażone na ryzyko 
niepowodzenia. 
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W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Grupy 
negatywnie wpływające na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe. 

Dodatkowo, specyfika branży gier wideo powoduje, że możliwe jest tworzenie przez podmioty konkurencyjne 
wobec Grupy gier stanowiących de facto kopie produktów Grupy, w taki sposób aby utrudnić lub nawet faktycznie 
uniemożliwić zastosowanie przez Grupę środków ochrony praw autorskich. Może to nastąpić poprzez stworzenie 
programów o zbliżonej mechanice rozgrywki oraz zbliżonej formie prezentacji graficznej, nie stanowiących jednak 
bezpośredniej kopii gier Grupy, w szczególności kodu programu oraz grafiki w nich zastosowanej (tzw. „klony”). 

O ile próby dystrybucji produktów stanowiących wyraźną i bezpośrednią kopię utworów Grupy mogą mieć jedynie 
ograniczony zasięg z uwagi na możliwość blokady ich rozpowszechniania w największych kanałach dystrybucji 
aplikacji mobilnych, tj. Google Play oraz Apple App Store, to klony opisane powyżej mogą być w nich przedmiotem 
obrotu równolegle do produktów Grupy, wpływając negatywnie na jej wizerunek i wyniki sprzedaży . 

2.2.18 Ryzyko związane z nieautoryzowanym oprogramowaniem mogącym skutkować zaprzestaniem 
dokonywania mikropłatności przez graczy na rzecz Grupy 

W wyniku działalności podmiotów niepowiązanych z Grupą, obecnie tworzone są i mogą również powstawać 
w przyszłości nielegalne programy, które umożliwiają odbiorcom gier dystrybuowanych przez Grupę postęp w grze 
lub uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w grze bez dokonywania mikropłatności, które zgodnie z zamierzeniami 
Grupy warunkują osiągnięcie takiego rezultatu. Rozpowszechnienie tego rodzaju programów może skutkować 
zmniejszeniem zapotrzebowania na udostępniane przez Grupę w modelu free-to-play odpłatnie wirtualne elementy 
gry. Ponadto takie podmioty mogą oferować graczom w sposób nieautoryzowany nabycie takich samych bądź 
podobnych wirtualnych elementów. 

Powyższe okoliczności mogą skutkować spadkiem przychodów Grupy pochodzących z mikropłatności 
dokonywanych przez graczy lub konieczność poniesienia przez Grupę dodatkowych kosztów w celu opracowania 
rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie takim praktykom, co może niekorzystnie wpływać na działalność 
i wyniki finansowe Grupy. 

2.2.19 Ryzyko związane z uzależnieniem od licencji kluczowych dla funkcjonowania Grupy  

Działalność Grupy przy tworzeniu i w niektórych przypadkach promocji gier uzależniona jest od posiadania licencji 
lub zgody udzielonych przez podmioty trzecie. W szczególności podstawą kodu dwóch najważniejszych tytułów 
Grupy, tj. Real Boxing oraz Godfire: Rise of Prometheus jest silnik Unreal Engine 3, a w przypadku 
Real Boxing 2 oraz Metal Fist: Urban Domination (poprzedni tytuł roboczy to Street Fighting) jest to silnik 
Unreal Engine 4, których używanie przez Emitenta regulowane jest zawartymi z Epic Games umowami 
licencyjnymi. Rozwiązanie umów licencyjnych z jakiejkolwiek przyczyny oznaczać będzie faktyczne 
uniemożliwienie rozpowszechniania gier Grupy, co w sposób negatywny wpłynie na jej wyniki finansowe. 

Ponadto, w wypadku oparcia również kolejnych produktów Grupy na istotnych licencjach udzielonych przez 
podmioty trzecie, w zakresie technologii lub w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej w produkcji 
lub promocji produktów, potencjalne rozwiązanie takich umów licencyjnych uniemożliwi rozpowszechnianie 
produktów Grupy, lub może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wyniki sprzedaży produktów Grupy. 

2.2.20 Ryzyko związane z rejestracją znaków towarowych Grupy  

Skuteczny marketing produktów Grupy uzależniony jest od zarejestrowania tytułów gier jako znaków towarowych. 
W związku z dużą liczbą tytułów konkurencyjnych możliwe jest uznanie przez organy odpowiedzialne za rejestrację, 
że tytuły gier Grupy są zbyt podobne do już istniejących, a co za tym idzie możliwa jest odmowa ich rejestracji. 
Biorąc pod uwagę, że działania promocyjne produktów Grupy rozpoczynają się na długo przed ukończeniem prac 
nad grą oraz przed rejestracją jej tytułu jako znaku towarowego, odmowa rejestracji znaku towarowego wiązałaby 
się z koniecznością zmiany działań promocyjnych i utratą poniesionych nakładów oraz wpłynęłaby negatywnie na 
wyniki sprzedaży tytułu a w konsekwencji na sytuację finansową Grupy. 

2.2.21 Ryzyko związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dotacji 

Działalność Grupy w zakresie prac badawczych i rozwojowych jest częściowo finansowana z dotacji z funduszy 
europejskich. Dotacje przyznawane są w postępowaniach konkursowych na podstawie wniosków składanych przez 
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podmioty zainteresowane ich otrzymaniem. Grupa w przyjętym planie prowadzenia prac rozwojowych zakłada 
uzyskanie tego typu finansowania. Nieotrzymanie dotacji wiązać się może ze spadkiem tempa prowadzenia prac 
rozwojowych, a nawet koniecznością zaniechania tych prac na niektórych polach lub przeznaczenia środków 
własnych w celu realizacji działań badawczych i rozwojowych kosztem innych działań Grupy, co spowodowałoby 
spowolnienie rozwoju Grupy. 

Ponadto, beneficjent dotacji jest zobowiązany do jej wykorzystania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi 
i odpowiedniego jej rozliczenia. Naruszenie reguł wykorzystania i rozliczania dotacji może się wiązać 
z koniecznością ich zwrotu, a ponadto z naliczeniem kar umownych. Konieczność dokonania ewentualnego zwrotu 
dotacji lub zapłaty kar umownych powodowałaby znaczące obciążenie finansowe Grupy i negatywnie wpłynęłaby 
na jej wyniki finansowe.  

2.2.22 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej 
Emitenta 

Emitent znajduje się obecnie w fazie budowy grupy kapitałowej składającej się z szeregu spółek, w tym celowych. 
Realizacja planów Emitenta wiąże się m.in. z przenoszeniem części aktywów Emitenta na rzecz spółek celowych, 
albo przekazywaniem innym spółkom w Grupie części prac związanych z produkcją lub dystrybucją niektórych 
produktów Grupy. W związku ze znaczną wartością transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami w grupie 
kapitałowej, ewentualne opóźnienia i trudności w dokonywaniu czynności oraz rejestracji zmian w spółkach Grupy 
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kwestionowaniem transakcji przez organy publiczne lub inne podmioty mogą 
spowodować powstanie po stronie Emitenta zobowiązań, m.in. o charakterze publicznoprawnym, których 
wykonanie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. 

Przykładowo w dniu 31 lipca 2015 r. między podmiotami w Grupie zawarto 2 umowy, w wyniku których dokonano 
przeniesienia praw własności do gry Real Boxing 2 z jednostki dominującej (Emitent) do spółki zależnej Vivid 
Games Sp. z o.o., a następnie spółka Vivid Games Sp. z o.o. udzieliła licencji Emitentowi na korzystanie z praw do 
Real Boxing 2. Kwoty z tytułu licencji miały wpływ na pozycje „zmiany stanu produktów” w sprawozdaniach jednostki 
dominującej, a ponadto w wyniku powyższego przeniesienia w Grupie powstało aktywo podatkowe o wartości ok. 
9 mln zł, które będzie amortyzowane przez okres 60 miesięcy. 

Co więcej, w dniu 29 października 2015 r. Spółka zależna od Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o. wyemitowała 
obligacje o łącznej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 52,73 mln zł, które zostały objęte przez spółkę 
Bote s.k.a. Ponadto, wcześniej w dniu 26 października 2015 r. spółka Bote s.k.a. udzieliła Emitentowi pożyczki w 
kwocie 4 mln zł, zaś w dniu 4 kwietnia 2016 r. dokonane zostało połączenie Spółki z Bote s.k.a. 

W opinii Emitenta transakcje zawierane pomiędzy podmiotami Grupy są przeprowadzane w sposób prawidłowy 
oraz na warunkach rynkowych, jednakże Emitent nie może zapewnić, iż ich warunki nie zostaną zakwestionowane, 
w tym w ramach ewentualnej kontroli przez organy skarbowe. Mogłoby to skutkować wzrostem zobowiązań, w tym 
podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. 
Ponadto, w wyniku dokonywanych transakcji mogą wystąpić nieplanowane zmiany wyników finansowych (np.: w 
postaci aktywów podatkowych), które mogą zniekształcić obraz Spółki i utrudnić prawidłową ocenę jej kondycji. 

2.2.23 Ryzyko sezonowości 

Realizowane przez Grupę przychody i związane z nimi wyniki finansowe charakteryzują się sezonowością. Grupa 
zwykle w pierwszym półroczu generuje niższe wyniki na działalności operacyjnej. Natomiast drugie półrocze, 
a w szczególności ostatni kwartał danego roku, jest okresem uzyskiwania najwyższych wpływów.  

Istnieje ryzyko, że w roku, w którym Grupa przygotuje premierę nowej gry, planując szczyt sprzedaży w czwartym 
kwartale nastąpi anomalia w zachowaniu konsumentów i zjawisko sezonowości nie wystąpi z taką siłą jak zwykle 
lub też nastąpi przesunięcie okresu najwyższego popytu na inny kwartał roku. 

Poza tym istnieje ryzyko, że ze względów organizacyjnych premiera nowej gry odbędzie się z opóźnieniem 
i wówczas efekt sezonowości nie zostanie w pełni wykorzystany dla osiągnięcia zwiększonych przychodów. 
W takiej sytuacji Grupa może nie uzyskać takich przychodów, jakie uzyskałaby dokonując premiery w szczycie 
danego sezonu. 
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Grupa dostrzega również ryzyko zwiększonej konkurencji w szczycie sezonu. W przypadku znacznej aktywności 
konkurencji w czwartym kwartale danego roku, efekt szczytu sezonu może okazać się słabszy, a gry oferowane 
przez Grupę nie staną się tak popularne jak miałoby to miejsce w innych warunkach. 

Powyższe okoliczności mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy. 

2.2.24 Ryzyko braku zagwarantowania wypłaty dywidendy 

Emitent nie posiada polityki dywidendy. Poziom ewentualnych przyszłych dywidend zależeć będzie od wielu 
czynników, w szczególności od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, posiadania środków 
finansowych, a także od przyszłej sytuacji finansowej Emitenta, organizacji transferu środków pieniężnych 
pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej, konieczności zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału 
niezbędnego do rozwoju jej działalności, a także w związku z nadarzającymi się możliwościami inwestycyjnymi. 

W związku z tym Emitent nie może zagwarantować, że dywidenda będzie w przyszłości wypłacana. 

2.2.25 Ryzyko związane ze zmianą technologii 

Grupa w produkcji dotychczasowych gier wykorzystywała oprogramowanie Unreal Engine 3 stworzone przez Epic 
Games Inc. Począwszy od gry Real Boxing 2: Creed, produkcja oparta jest o nową generację w/w oprogramowania, 
tj. Unreal Engine 4. Grupa nie korzystała wcześniej z tej technologii, w związku z czym istnieje ryzyko, że nowa 
technologia nie będzie spełniać wymagań Grupy lub jej zastosowanie może wywołać nieznane Grupie ograniczenia 
techniczne, co w konsekwencji może spowodować utrudnienia w produkcji i dystrybucji gry, powstanie opóźnień 
lub dodatkowych kosztów związanych z produkcją, jak również negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży gry. 
W przyszłości Grupa nie wyklucza wykorzystania również innych technologii do produkcji gier stworzonych przez 
inne podmioty, co może się wiązać z podobnym ryzykiem wpływającym na produkcję i dystrybucję gier Grupy. 

2.2.26 Ryzyko związane z analizą zachowań użytkowników produktów Grupy 

Emitent planuje wykorzystywać w odniesieniu do produktów Grupy, począwszy od gry Real Boxing 2: Rocky oraz 
kolejnych produktów Grupy, oprogramowanie służące do analizy zachowań użytkowników gry, co ma na celu 
dostosowanie produktu i oferty do potrzeb indywidualnych użytkowników. Wykorzystanie dogłębnej analizy 
dostarczanych przez graczy informacji, ich zachowań oraz preferencji pozwoli na efektywniejsze dostosowanie 
produktów do oczekiwań użytkowników i w efekcie może wpłynąć na wysokość sprzedaży produktu. Grupa nie 
wdrażała wcześniej w swoich grach tak szeroko zakrojonej analizy, w związku z czym nie jest w stanie z całkowitą 
pewnością ocenić jak zasadne będą prognozy i analizy sporządzane z wykorzystaniem oprogramowania. Istnieje 
ryzyko, że okażą się one nietrafne, co może negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki sprzedaży gry Real Boxing 2: 
Rocky i kolejnych. 

Istnieje także ryzyko konieczności dokonania stosownych korekt w kodzie gier oferowanych przez Grupę, by 
dostosować ich funkcjonalności do nowego narzędzia analitycznego. Spowoduje to opóźnienie w jego 
wykorzystaniu, co przełożyć się może na brak dostępu do danych analitycznych pozwalających na odpowiednie 
dopasowanie gry do preferencji użytkowników a przez to maksymalizacji przychodów. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z Akcjami 

2.3.1. Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie uchwały zarządu Giełdy podjętej w terminie 14 dni 
od złożenia kompletnego wniosku Spółki. 

Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. W terminie pięciu 
dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego, Spółka może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy, która jest zobowiązana rozpoznać 
odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia 
uchwały odmawiającej ich dopuszczenia do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty 
doręczenia ponownej uchwały odmownej. 



 

45 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym 
przez GPW (rynek podstawowy). Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje dopuścić i wprowadzić do obrotu na 
GPW w możliwie najkrótszym terminie. 

W ocenie Spółki zostaną spełnione warunki dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym 
GPW, jednakże Spółka nie jest w stanie zagwarantować dopuszczenia Akcji do obrotu na którymkolwiek z ww. 
rynków GPW. Na Datę Prospektu zarówno rozwodnienie jak i kapitalizacja Spółki znacząco przekracza poziomy 
określone w Regulaminie Giełdy jako minimalne kryterium warunkujące dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym.  

2.3.2. Ryzyko uchylenia uchwały zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu 
giełdowego 

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od 
dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

Spółka zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego – 
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. 

2.3.3. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na 
żądanie KNF wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF 
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Emitent nie może zagwarantować, że dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań Akcji na 
GPW nie zostanie wstrzymane. 

2.3.4. Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu  

Zgodnie z § 30 ust.1 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do 
trzech miesięcy na wniosek emitenta lub w sytuacji, gdy zarząd GPW uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes 
i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub też w przypadku naruszenia przez emitenta przepisów obowiązujących 
na GPW, w szczególności postanowień Regulaminu GPW. 

Ponadto, zgodnie z § 30 ust.2 Regulaminu GPW, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub 
innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub 
instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego w przypadku, 
gdy: (i) ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) KNF zgłosiła takie żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, (iii) nastąpiło zniesienie ich dematerializacji lub (iv) nastąpiło wykluczenie ich z obrotu 
na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli 
przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 
(ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek emitenta, (iv) wskutek 
ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 
braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes 
i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego 
podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych 
na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez 
obowiązujące przepisy prawa lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Ponadto, KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent lub sprzedający 
nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione 
enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom: (i) wydać decyzję 



 

46 

o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 
(ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie.  

Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w jego przypadku 
w przyszłości. 

2.3.5. Ryzyko zaskarżenia uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym  

Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych 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. Emitent podejmuje wszelkie 
należne starania ku temu, aby uchwały takie nie były sprzeczne ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i aby nie 
godziły w interes Spółki. Według najlepszej wiedzy Zarządu, uchwały nr 5 i 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 
sierpnia 2015 roku dotyczące ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D 
nie zostały zaskarżone w drodze powództwa o ich uchylenie lub stwierdzenie nieważności, ani nie istnieją podstawy 
dla takiego powództwa. Ponadto żaden z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu 
odnośnie podjętych uchwał. 

2.3.6. Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące 
w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF 
może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub 
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt emitenta, 
informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie 
lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować 
środek opisany w (ii) i (iii) powyżej. 

KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji 
składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: (i) dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, (ii) istnieją 
przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) działalność 
emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny 
wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 
bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub (iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami 
prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 
obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF 
podstawę do zakazania lub wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega się Spółka na podstawie 
Prospektu.  

2.3.7. Ryzyko ograniczonej płynności i znacznych wahań ceny Akcji  

Część spółek notowanych na GPW charakteryzuje się niską liczbą akcji pozostających w wolnym obrocie. Płynność 
obrotu Akcjami również może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać 
swoich akcji i w konsekwencji utracić część lub całość dochodów z inwestycji w te papiery wartościowe. Ponadto, 
cena Akcji Spółki jak i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, może podlegać znacznym 
wahaniom. Przyczyną takiej sytuacji może być wiele innych czynników, w tym wahania kursowe, okresowe zmiany 
wyników finansowych i operacyjnych Emitenta, wolumen i płynność obrotu, raporty analityków na temat Spółki i jej 
wyników, zmiany w wynikach lub pozycji rynkowej pozostałych spółek z sektora, w którym działa Spółka, informacje 
bieżące podawane przez Spółkę lub innych emitentów do publicznej wiadomości, inne informacje 
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rozpowszechnione wśród inwestorów oraz ich zachowania mające cechy spekulacji, a także sytuacja na giełdach 
światowych. 

W związku z powyższym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną możliwość 
zbywania Akcji bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie.  

2.3.8. Ryzyko związane z wahaniami kursów walut ponoszone przez zagranicznych akcjonariuszy Spółki  

Walutą notowań akcji Emitenta jest polski złoty. Ponadto, wszelkie płatności związane z akcjami Spółki, w tym 
kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena sprzedaży tych akcji na rynku regulowanym będą dokonywane 
w polskich złotych. W związku z powyższym, deprecjacja złotego wobec walut obcych może w negatywny sposób 
wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwot wypłaty w związku z akcjami Emitenta. 

2.3.9. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

KNF może odmówić zatwierdzenia Aneksu do Prospektu w przypadku, gdy nie będzie on odpowiadał 
pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W razie odmowy zatwierdzenia Aneksu do Prospektu, KNF stosuje odpowiednio środki przewidziane 
w art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. może m.in. zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym.  
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 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

3.1. Oświadczenie Emitenta 

Działając Nazwa Spółki:   Vivid Games Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona Spółki:   Vivid Games S.A. 

Siedziba Spółki    Bydgoszcz 

Adres:     ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Numer telefonu:     +48 (52) 3215728 

Numer faksu:    +48 (52) 5222130 

Adres poczty elektronicznej:  ir@vividgames.com 

Adres strony internetowej:   www.vividgames.pl 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Działając w imieniu Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, będąc odpowiedzialnymi za informacje zawarte w 
Prospekcie, zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, niniejszym 
oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 
w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Remigiusz Kościelny 

Prezes Zarządu 

____________________ 
Jarosław Wojczakowski 

Wiceprezes Zarządu 

____________________ 
Roy Huppert 

Członek Zarządu 
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3.2. Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

Nazwa (firma):   Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

Adres siedziby:   ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 (22) 504 30 00 

Numer faksu:   +48 (22) 629 71 50 

Poczta elektroniczna:  centrala@bossa.pl 

Strona internetowa:  www.bossa.pl 

W imieniu Firmy Inwestycyjnej –  Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. działają: 

Radosław Olszewski   Prezes Zarządu, 

Elżbieta Urbańska   Członek Zarządu 

Agnieszka Wyszomirska   Prokurent 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że 
zgodnie z najlepszą wiedzą Firmy Inwestycyjnej i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu spółki VIVID Games S.A. za które Firma Inwestycyjna ponosi 
odpowiedzialność tj. w następujących częściach Prospektu: w pkt. 2.3. (Czynniki ryzyka związane z Akcjami) oraz 
w pkt 28 (Dopuszczenie akcji do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu) są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłyby wpływać na jego 
znaczenie. 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 
Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu 
Elżbieta Urbańska 
Członek Zarządu 
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3.3. Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Nazwa:    DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy spółka 
komandytowa 

Nazwa skrócona:   DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 

Telefon:     +48 (22) 378 85 00 

Adres poczty elektronicznej: office@djbw.pl 

Adres strony internetowej:  www.djbw.pl 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego:  

Ludomir Biedecki - Partner 

Oświadczenie o odpowiedzialności Doradcy Prawnego 

Działając w imieniu DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie oświadczam, 
iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach Prospektu, za które DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k., jest 
odpowiedzialna tj. w następujących częściach Prospektu: Rozdział 19 „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” 
i Rozdział 20 „Opodatkowanie” są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

________________________________ 
Ludomir Biedecki 

Komplementariusz  
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 POLITYKA DYWIDENDY 

4.1. Zasady polityki Emitenta dotyczącej wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie 

Emitent nie posiada polityki dotyczącej wypłaty dywidendy. 

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie 
dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, zbadaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd 
przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały 
przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku 
obrotowego. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pod warunkiem, 
że Emitent dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na 
wypłatę takiej zaliczki. 

Umowy zawarte przez Emitenta nie zawierają ograniczeń w wypłacie dywidendy, z wyjątkiem umowy kredytowej 
o kredyt obrotowy w PLN z dnia 29 maja 2014 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. oraz umowy kredytowej 
o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z dnia 4 stycznia 2013 roku zawartej przez Spółkę z BRE Bank S.A.,  zgodnie 
z którymi Spółka zobowiązana jest do nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto 
za poprzedni rok obrotowy. 

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na 
kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego 
prawa. 

4.2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy swoim 
akcjonariuszom.  

Zysk netto Spółki za rok 2013 w wysokości 723 703,04 zł uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 
czerwca 2014 r. został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.  

Zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 2 646 290,44 zł uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
15 kwietnia 2015 r. został podzielony w ten sposób, że: 

 kwotę 124 928,98 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych; 

 kwotę 2 521 361,46 zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki. 

Po korekcie błędu wynikającego z dokonania wyceny przysługującej GPV I opcji sprzedaży na rzecz Spółki akcji 
spółki Vivid Games s.k.a., o której mowa w pkt 7.4.3 Prospektu „Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz 
struktury finansowania Emitenta”, Spółka wykazała za rok obrotowy 2013 ostatecznie stratę w wysokości 
2 792 812,39 zł, zaś za rok obrotowy 2014 zysk w wysokości 670 613,40 zł. W związku z powyższym, zysk netto 
Spółki za rok 2015 w wysokości 46 950 631,38 zł uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 
2016 r. został podzielony w ten sposób, że: 

 kwotę 5 077 234,16 zł przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych; 

 kwotę 41 893 397,22 zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.  
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 KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE ORAZ OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Oświadczenie o kapitale obrotowym  

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest wystarczający 
na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta co najmniej w okresie 
kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu. Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Grupy 
Kapitałowej Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów 
w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań.  

Kapitalizacja i zadłużenie  

Poniższa tabela przedstawia informacje o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy Emitenta na dzień 31 maja 2016 roku. 
(tys. zł). 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem : 11 531 

   

gwarantowane, zabezpieczone   

a) kredyty 1 033 

b) inne zobowiązania finansowe w tym leasingi  419 

   

niegwarantowane, niezabezpieczone    

a) kredyty   

b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 854 

c) zobowiązania wobec pracowników  0  

d) zobowiązania z tytułu podatków ubezpieczeń i innych świadczeń 174 

e) pozostałe zobowiązania  9 051 

   

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 5 169 

gwarantowane, zabezpieczone   

a) kredyty  1 726 

b) leasingi  725 

c) dłużne papiery wartościowe 0 

  

niegwarantowane, niezabezpieczone    

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0 

b) prawo wieczystego użytkowania  0 

c) pozostałe zobowiązania  237 

d) zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych  0 

e) rezerwa na podatek odroczony  90 

f) przychody przyszłych okresów - dotacja  2 391 

   

Kapitał własny 20 196 

a) zakładowy (podstawowy, akcje własne zapasowy) 17 520 

b) kapitał z aktualizacji wyceny  519 

c) zyski zatrzymane , w tym: wynik finansowy netto bieżącego okresu  2 157 

d) udziały niedające kontroli  0 
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Zadłużenie netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej   

A Środki pieniężne w banku i kasie  4 609 

B Ekwiwalenty środków pieniężnych  0 

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  0 

D Płynność (A+B+C) 4 609 

E Bieżące należności finansowe  0 

F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  1 033 

G bieżąca część zadłużenia długoterminowego  0 

H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe w tym leasing  419 

I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 1 452 

J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto( I-E-D) -3 156 

K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe  854 

L Wyemitowane obligacje  0 

M Inne długoterminowe zobowiązania w tym leasingi  725 

N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 1 578 

O Zadłużenie finansowe netto (J+N) -1 578 

Źródło: Emitent 

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.05.2016 r. 

Weksle in blanco z tytułu wszystkich zawartych umów kredytowych oraz zawartych umów leasingu  łącznie 
maksymalnie do kwoty 4 918 tys. zł. 



 

 

 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE  

Wszelkie dane zaprezentowane w niniejszym rozdziale przedstawiane są w tysiącach zł. 

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  
01.01.2013 - 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży ogółem 17 316,15 13 687,76 7 451,53 

Przychody ze sprzedaży 12 958,60 13 590,18 7 025,62 

Koszty wytworzenia na własne potrzeby 4 357,55 97,58 425,91 

Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

0,00 0,00 0,00 

Koszty operacyjne ogółem 14 318,10 10 160,84 6 169,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zużycie surowców i materiałów 212,18 93,82 41,18 

Usługi obce 6 769,02 5 409,78 2 111,30 

Koszt świadczeń pracowniczych 4 458,18 2 635,72 2 098,80 

Podatki i opłaty 352,73 21,22 3,36 

Pozostałe koszty 141,80 122,14 308,13 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 2 998,05 3 526,91 1 282,47 

Pozostałe przychody operacyjne 181,69 309,81 80,96 

Pozostałe koszty operacyjne 4 204,16 2 734,56 3 883,75 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

-1 024,42 1 102,17 -2 520,31 

Przychody finansowe 193,65 54,02 2,34 

Koszty finansowe 123,86 65,57 48,71 

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 

0,00 0,00 0,00 

Udział w wyniku jednostek wycenionych 
metodą praw własności 

-223,87 302,45 0,00 

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 

-1 178,52 1 393,06 -2 566,69 

Podatek dochodowy 8 766,00 -722,44 -226,12 

ZYSK (STRATA) NETTO Z 
DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 

7 587,48 670,61 -2 792,81 

Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanej 

0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) 
Za okres: 01.01.2016 - 
31.03.2016 

Za okres: 01.01.2015 - 
31.03.2015 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży ogółem 6 632,98 4 924,31 

Przychody ze sprzedaży 3 280,56 3 288,28 

Koszt wytworzenia na własne potrzeby 3 352,42 1 636,03 
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Koszty działalności operacyjnej -6 054,61 -3 972,71 

Amortyzacja -1 317,91 -796,48 

Zużycie surowców i materiałów -94,44 -19,63 

Usługi obce -2 837,54 -2 289,10 

Koszt świadczeń pracowniczych -1 784,19 -848,32 

Podatki i opłaty -1,73 -8,75 

Pozostałe koszty -18,80 -10,43 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 578,37 951,60 

Pozostałe przychody operacyjne 138,44 63,30 

Pozostałe koszty operacyjne -118,05 -84,14 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 598,76 930,76 

Przychody finansowe 83,96 33,08 

Koszty finansowe -76,93 -14,10 

Udział w wyniku jednostek wycenionych metodą praw 
własności -83,75 -38,72 

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 522,04 911,02 

Podatek dochodowy -394,84 -195,22 

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ 127,20 715,80 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 127,20 715,80 

Inne całkowite dochody łącznie 0,00 0,00 

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM: 127,20 715,80 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej  

Aktywa 

(dane w tys. zł) Na dzień 
31.12.2015 

Na dzień 
31.12.2014 

Na dzień 
31.12.2013 

Na dzień 
01.01.2013 

AKTYWA TRWAŁE 26 346,91  9 447,08  5 778,79  4 376,99  

Rzeczowe aktywa trwałe 947,23 432,64 449,57 344,41 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 050,29 2 274,97 1 651,56 2 301,32 

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe wartości niematerialne 4610,10 359,74 39,32 46,81 

Wartości niematerialne w realizacji 3 502,17 5 372,72 3 006,70 1 647,36 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie 637,02 860,89 558,44 0,00 

- w tym: inwestycje rozliczane metodą 
praw własności 

637,02 860,89 558,44 0,00 

Należności długoterminowe 61,50 45,00 45,00 0,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

9538,61 101,12 28,20 37,08 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 13 224,74  4 589,62  1 906,15  2 160,63  

Zapasy 33,34 16,30 390,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 647,52 2 004,04 1 008,53 1 727,80 
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Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe należności 1064,45 485,09 40,23 239,40 

Udzielone pożyczki 126,41 115,97 0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 191,84 1 556,07 370,72 188,57 

Rozliczenia międzyokresowe 161,18 412,15 96,68 4,86 

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży 

-    -    -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 

-  -  -  -  

Inne aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

-  -  -  -  

AKTYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

 
(dane w tys. zł) Na dzień 

31.03.2016 
Na dzień 

31.03.2015 
 

AKTYWA TRWAŁE 27 956,48 10 404,31 

Rzeczowe aktywa trwałe 846,61 410,48 

Wartości niematerialne i prace rozwojowe, w tym: 17 313,67 8 849,13 

 - Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 661,84 1 522,25 

 - Pozostałe wartości niematerialne 4 666,41 337,47 

 - Wartości niematerialne w realizacji 4 985,41 6 989,41 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie, w tym: 553,27 822,17 

 -  Inwestycje rozliczane metodą praw własności 553,27 822,17 

Należności długoterminowe 99,16 45,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 143,77 277,53 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 9 740,85 5 609,88 

Zapasy 33,34 132,70 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 102,56 1 622,13 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 146,52 0,00 

Pozostałe należności 805,89 517,76 

Udzielone pożyczki 129,01 118,54 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 329,72 2 981,64 

Rozliczenia międzyokresowe 193,81 237,11 

AKTYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Pasywa  

(dane w tys. zł) Na dzień 
31.12.2015 

Na dzień 
31.12.2014 

Na dzień 
31.12.2013 

Na dzień 
01.01.2013 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 817,12 3 587,70 2 813,74 5 731,48 

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 2 530,00 2 530,00 

Akcje własne -4,85 - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - - 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 438,33 - 
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Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 

Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 518,91 103,35 - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na 
świadczenia pracownicze 

- - - - 

Kapitał rezerwowy - - - - 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń 

- - - - 

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, 
związane z aktywami finansowymi 
klasyfikowanymi jako dostępne do 
sprzedaży 

- - - - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -4 812,25 -2 961,50 555,01 137,29 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 7 587,48 670,61 -2 792,81 980,98 

Kapitał własny przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

- - - - 

Kapitał przypadający udziałom 
niesprawującym kontroli 

- - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 638,28  2 332,21  318,83  183,02  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 104,68 263,22 204,58 171,52 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

- - - - 

Pozostałe rezerwy 160,60 160,60 12,50 11,50 

Kredyty i pożyczki 2 189,74 500,00 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 674,11 139,17 101,75 - 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 509,14 1 269,23 - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13 116,26  8 116,79  4 552,38  623,12  

Kredyty i pożyczki 958,33 333,33 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 239,48 123,57 158,61 - 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 3 675,41 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 402,07 811,68 433,96 202,24 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

641,69 608,60 48,57 188,28 

Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

76,58 39,21 - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 152,75 143,12 - - 

Pozostałe zobowiązania 658,65 263,61 235,83 232,59 

Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

- - - - 

PASYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  
 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.03.2016 
Na dzień 

31.03.2015 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 943,01 4 365,51 

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 

Akcje własne -6,16 0,00 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 

Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 518,91 165,36 

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

Zysk (strata) netto roku obrotowego 127,20 715,80 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 214,33 2 901,11 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104,68 310,71 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 237,18 160,60 

Kredyty i pożyczki 1 881,41 500,00 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 612,82 188,75 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 378,25 1 741,05 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11 539,98 8 747,58 

Kredyty i pożyczki 1 033,33 248,08 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 237,46 91,89 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 890,44 1 019,83 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 620,45 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 0,00 39,21 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 205,27 86,36 

Pozostałe zobowiązania 186,77 848,10 

PASYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 31.12.2015 
Za okres:  

01.01.2014 - 31.12.2014 
Za okres:  

01.01.2013 - 31.12.2013 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

Zysk (strata) netto 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Korekty razem -1 957,63 4 147,66 5 570,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zapłacony podatek dochodowy -859,01 -131,62 -208,92 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14,50 49,11 14,44 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 540,17 1 815,80 3 633,37 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw 
własności 

223,87 0,00 0,00 

Nieefektywna część zabezpieczenia 
przepływów pieniężnych 

- - - 

Zmiany w kapitale obrotowym -7 676,91 681,66 705,64 

   - Zmiana stanu rezerw 47,00 389,07 34,05 

   - Zmiana stanu zapasów -17,05 373,70 -390,00 

   - Zmiana stanu należności -239,34 -1 440,38 918,45 

   - Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. 

1 877,53 1 674,73 234,95 

   - Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

-9 345,05 -315,47 -91,82 

Inne korekty 415,56 -145,45 -180,75 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

5 629,85 4 818,28 2 777,24 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Wydatki na nabycie wartości 
niematerialnych 

-10 105,84 -4 967,63 -2 031,67 

Wpływy ze sprzedaży wartości 
niematerialnych 

200,00 - - 
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Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

-159,25 -576,92 -52,07 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,70 - 255,84 

Wydatki na nabycie nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

-    -    -558,44 

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wydatki na nabycie jednostek zależnych 
(pomniejszone o przejęte środki 
pieniężne) 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży jednostek 
zależnych 

-    -    -    

Pożyczki udzielone -    (115,97) -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i 
innych akt.fin 

-    -    -    

Otrzymane odsetki 71,06  11,96  -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-9 993,33 -5 648,55 2 386,35 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 9 231,23     

Nabycie akcji własnych -4,85     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

Wykup dłużnych papierów 
wartościowych 

      

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek 

2 700,00 1 000,00   

Spłaty kredytów i pożyczek -385,26 -166,67   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

-227,09 -147,57 -194,29 

Dywidendy wypłacone       

Otrzymane dotacje 1 781,22 1 390,94   

Odsetki zapłacone -95,99 -61,07 -14,44 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

12 999,25  2 015,63  -208,73 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 
RAZEM 

8 635,77 1 185,36 182,15 

BILANSOWA ZMIANA STANU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 

8 635,77 1 185,36 182,148 

- zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

-    -    -    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 

1 556,07 370,72 188,57 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU, W TYM 

10 191,84 1 556,07 370,72 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 
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(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2016 - 31.03.2016 

Za okres: 

01.01.2015 - 31.03.2015 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

    

Zysk (strata) netto 127,20 715,80 

Korekty razem 725,87 1843,47 

Amortyzacja 1317,91 796,48 

Zapłacony podatek dochodowy -793,92 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48,83 -13,58 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności 83,75 38,72 

Zmiany w kapitale obrotowym -325,54 1014,84 

   - Zmiana stanu rezerw 129,10 -56,77 

   - Zmiana stanu zapasów 0,00 -116,40 

   - Zmiana stanu należności 912,40 349,24 

   - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. -1334,42 792,65 

   - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32,64 46,12 

Inne korekty 394,84 7,01 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 853,07 2559,27 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 0,00 0,00 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -3352,42 -1660,44 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 0,00 200,00 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15,98 -48,69 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 0,00 -28,46 

Pożyczki udzielone 0,00 0,00 

Otrzymane odsetki 0,00 0,57 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3368,40 -1537,03 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 0,00 0,00 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 

Nabycie akcji własnych -1,31 0,00 

Wpływy  z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Spłaty kredytów i pożyczek -233,33 -30,26 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -63,32 -31,22 

Otrzymane dotacje 0,00 471,82 
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Odsetki zapłacone -48,83 -7,02 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -346,79 403,33 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -2862,12 1425,57 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 
w tym: -2862,12 1425,57 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10191,84 1556,07 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  7329,72 2981,64 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 
 



 

 

 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ ORAZ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I ZASOBÓW 
KAPITAŁOWYCH 

 Wprowadzenie 

Analiza sytuacji finansowej, operacyjnej oraz majątkowej i zasobów kapitałowych Grupy sporządzona została 
na podstawie historycznych informacji finansowych zamieszczonych w Prospekcie, tj. skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF za lata obrotowe 2013, 2014, 2015 sporządzanych 
i zbadanych przez Biegłego Rewidenta dla potrzeb Prospektu, a także skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres I kwartału 2016 r. 

Emitent stosuje MSSF zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie sporządzania 
przez Vivid Games S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).  Emitent dokonał zmiany standardów 
rachunkowości ze względu na podjęcie uchwały o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
Akcji serii A, B, C, D oraz E.  W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż kolejne po podjęciu wskazanej wyżej 
uchwały nr 4 NWZA z dnia 28 września 2015 r. roczne sprawozdanie finansowe Emitent przedstawiać będzie 
zgodnie z MSR (w oparciu o art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości), Spółka, dla potrzeb 
Prospektu, dokonała przekształcenia danych finansowych za lata obrotowe 2013 i 2014 z PSR na MSR.   

 Sytuacja finansowa 

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe informacje o majątku (aktywach) Grupy za lata 2013-2015. 

(dane w tys. zł) Na dzień 
31.12.2015 

Na dzień 
31.12.2014 

Na dzień 
31.12.2013 

Na dzień 
01.01.2013 

AKTYWA TRWAŁE 26 346,91  9 447,08  5 778,79  4 376,99  

Rzeczowe aktywa trwałe 947,23 432,64 449,57 344,41 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 050,29 2 274,97 1 651,56 2 301,32 

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe wartości niematerialne 4 610,10 359,74 39,32 46,81 

Wartości niematerialne w realizacji 3 502,17 5 372,72 3 006,70 1 647,36 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie 637,02 860,89 558,44 0,00 

- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw 
własności 

637,02 860,89 558,44 0,00 

Należności długoterminowe 61,50 45,00 45,00 0,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 538,61 101,12 28,20 37,08 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 13 224,74  4 589,62  1 906,15  2 160,63  

Zapasy 33,34 16,30 390,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 647,52 2 004,04 1 008,53 1 727,80 

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

Pozostałe należności 1 064,45 485,09 40,23 239,40 

Udzielone pożyczki 126,41 115,97 0,00 0,00 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 191,84 1 556,07 370,72 188,57 

Rozliczenia międzyokresowe 161,18 412,15 96,68 4,86 

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

-    -    -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 

-  -  -  -  
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Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

-  -  -  -  

AKTYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe informacje o majątku (aktywach) Grupy za I kwartał 2016 r. 

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.03.2016 

Na dzień 

31.03.2015 
 

AKTYWA TRWAŁE 27 956,48 10 404,31 

Rzeczowe aktywa trwałe 846,61 410,48 

Wartości niematerialne i prace rozwojowe, w tym: 17 313,67 8 849,13 

 - Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 661,84 1 522,25 

 - Pozostałe wartości niematerialne 4 666,41 337,47 

 - Wartości niematerialne w realizacji 4 985,41 6 989,41 

Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 

Wspólne przedsięwzięcie, w tym: 553,27 822,17 

 -  Inwestycje rozliczane metodą praw własności 553,27 822,17 

Należności długoterminowe 99,16 45,00 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 143,77 277,53 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 9 740,85 5 609,88 

Zapasy 33,34 132,70 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 102,56 1 622,13 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 146,52 0,00 

Pozostałe należności 805,89 517,76 

Udzielone pożyczki 129,01 118,54 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 329,72 2 981,64 

Rozliczenia międzyokresowe 193,81 237,11 

AKTYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Suma aktywów Emitenta w okresie 01.01.2013-31.03.2016 uległa wzrostowi z poziomu ok. 6,5 mln zł na początku 
2013 r. do poziomu 37,7 mln zł na koniec I kwartału 2016 r. Ponadto, dynamika wzrostu aktywów ulegała w 
kolejnych latach obrotowych przyrostom – wykazując w ciągu 2013 r. - 18% wzrostu sumy aktywów, następnie w 
2014 r. już 83% wzrostu wartości aktywów, a w 2015 r. przyrost aktywów wyniósł 182%. W okresie I kwartału 2016 
r. wartość aktywów uległa nieznacznemu spadkowi (o ok. 5%), co wynikało m.in. z zagospodarowania środków 
pieniężnych, a także spadku należności.  

Znaczący wzrost wartości aktywów Grupy na przestrzeni całego okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi wynikał z kilku czynników. Wzrost ten wynika głównie ze znacznego rozwoju aktywności operacyjnej 
Grupy (w tym głównie produkcja i publikacja gier, które spotkały się z uznaniem klientów i rynku). Przyrostom 
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ulegały głównie aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych (w tym przede wszystkim koszty zakończonych 
prac rozwojowych). 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyjaśnienie znaczących wzrostów wartości niematerialnych Grupy w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi.  

Wzrost wartości niematerialnych 

Aktywność w zakresie produkcji gier miała wpływ m.in. na wzrost wartości pozycji wartości niematerialnych, 
w których najważniejszym księgowanym składnikiem są koszty prac rozwojowych (będące nakładami na gry 
komputerowe). Bazując na MSR 38, MSSF, rozlicza się tworzenie gier komputerowych jako prace rozwojowe. Aby 
nakłady na gry komputerowe mogły być ujęte jako prace rozwojowe, muszą spełniać określone w MSR 38 warunki, 
w tym w szczególności warunki określone w punkcie 57 wskazanego standardu, o czym szerzej w pkt 2.4 
historycznych informacji finansowych, stanowiących część Prospektu. 
 
W celu dostosowania zasad wyceny gier (po przejściu z PSR na MSR) Emitent dokonał korekty:  

 kosztów wytworzenia wyrobów gotowych (gier komputerowych) spełniających na gruncie MSR 38 pkt 57 
warunki kapitalizacji (aktywowania), a tym samym rozpoznania jako koszty zakończonych prac rozwojowych. 
Takie prace rozwojowe są amortyzowanych zgodnie z polityką rachunkowości w szacowanym okresie 
ekonomicznej użyteczności gry (od 12 do 60 miesięcy), 

 kosztów wytworzenia produkcji w toku (gier komputerowych) spełniających na gruncie MSR 38 pkt 57 warunki 
kapitalizacji (aktywowania), a tym samym rozpoznania jako koszty prac rozwojowych w toku realizacji, 
podlegających  zgodnie z polityką rachunkowości corocznemu testowi na utratę wartości.  

Innymi słowy Emitent, w celu dostosowania zasad wyceny (po przejściu z PSR na MSR),  przekwalifikował nakłady 
na oprogramowanie z pozycji wyrobów gotowych do wartości niematerialnych, jednocześnie cofając koszty 
odniesione w wynik i naliczając odpisy amortyzacyjne. Oprogramowanie z pozycji produkcji w toku 
przekwalifikowano do wartości niematerialnych w realizacji.  

W 2012 r. Emitent opublikował grę Real Boxing. Premiera gry Real Boxing odbyła się w połowie listopada 2012 r. 
Gra już od premiery spotkała się z uznaniem graczy, natomiast większa część przychodów z gry (w stosunku do 
wielkości nakładów) została zarejestrowana w 2013 r, niemniej jednak nakłady związane z produkcją pierwotnej 
wersji gry zostały poniesione w 2012 r. W związku z powyższym w bilansie otwarcia na 2013 r. nakłady na produkcję 
gry Real Boxing zostały ujęte w pozycji kosztów zakończonych prac rozwojowych (tj. wartości niematerialnych), 
gdzie księgowane jest wytworzone oprogramowanie przeznaczone do sprzedaży.  

W 2013 r. rozpoczęła się produkcja kolejnej istotnej gry, tj. Godfire: Rise of Prometheus. Równolegle dokonywana 
była monetyzacja gry Real Boxing (oraz aktualizacje tego produktu, w tym m.in. pod kątem wprowadzenia gry na 
kolejne platformy). Na koniec 2013 r. nakłady poniesione na gry zwiększyły wartości niematerialne, tj. koszty 
zakończonych prac rozwojowych (1,9 mln zł) oraz wartości niematerialne w realizacji (3 mln zł).  

W 2014 r. Spółka Zależna Vivid Games s.k.a. opublikowała grę Godfire: Rise of Prometheus (premiera odbyła się 
w II kwartale 2014 r.), pozostając właścicielem praw autorskich do gry, podczas gdy Emitent pełni funkcję wydawcy. 
Równolegle trwały prace nad aktualizacjami gry.  

Rok 2014 był przełomowy dla Spółki, ze względu na wprowadzaną wówczas zmianę modelu biznesowego. Od 
początku 2014 r. Spółka etapami, z przechodziła  z modelu Premium do modelu free-to-play, który oparty jest na 
przychodach z mikropłatności w miejsce przychodów ze sprzedaży jednorazowych licencji. W związku ze zmianą 
modelu biznesowego, począwszy od II kwartału 2014 r. użytkownicy sklepu Apple App Store mogli pobierać grę 
Real Boxing bez opłat (do tego czasu produkt był oferowany w modelu Premium, gdzie płaci się za pobrania gry 
(licencji)). Następnie od połowy listopada 2014 r. Spółka udostępniła grę Real Boxing w modelu free-to-play także 
na platformie Google Play. Od tego czasu monetyzacja gier przede wszystkim odbywa się poprzez dokonywanie 
mikro-płatności przez graczy oraz wyświetlanie reklam zamiast ze sprzedaży licencji. Tak istotna zmiana modelu 
pochłonęła nakłady na zmianę architektury gry i dostosowanie jej do nowego modelu monetyzacji.  

Na koniec 2014 r. gry Real Boxing, Godfire: Rise of Prometheus podlegały już monetyzacji, a równolegle trwały 
prace nad Real Boxing 2, co zwiększało wartość pozycji wartości niematerialnych  
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W związku z powyższym, w 2014 r. dalszemu zwiększeniu uległy koszty zakończonych prac rozwojowych, 
osiągając wartość 2,27 mln zł na koniec okresu. Natomiast wartości niematerialne razem (tj. nakłady na programy 
komputerowe oraz gry w toku produkcji) wyniosły blisko 8,0 mln zł co stanowiło większość sumy bilansowej (tj. ok. 
57%). 

W 2015 r. Grupa odnotowała wzrost wartości aktywów. W analizowanym roku wartości niematerialne Grupy uległy 
dalszemu wzrostowi. Na koniec 2015 r. pozycja ta przekroczyła wartość 15 mln zł. Na wzrost wartości 
niematerialnych w 2015 r. składają się nakłady zakończonych prac rozwojowych na grę Real Boxing 2: Creed 
(obecnie Real Boxing 2: Rocky) (premiera gry miała miejsce w listopadzie 2015 r), a także kontynuacja prac 
rozwojowych w tym prac związanych z projektem realizowanym z wykorzystaniem wsparcia unijnego Działania 1.4 
POIG oraz rozpoczętej produkcji nowej gry Grupy – Metal Fist: Urban Domination, która znajduje się w fazie 
grywalnego prototypu.  

W I kwartale 2016 r. kontynuowana była produkcja gry Metal Fist: Urban Domination. W związku z potrzebą 
dopracowania innowacyjnej rozgrywki wieloosobowej, łączącej w sobie elementy kilku gatunków, jak również w 
oparciu o doświadczenia zgromadzone od czasu premiery Real Boxing 2, pierwszej pełnoprawnej gry free-to-play, 
Zarząd Spółki zadecydował o wydłużeniu czasu produkcji. Soft-launch gry zaplanowany jest na drugą połowę 2016 
roku.  

W tym samym czasie prowadzone były również prace rozwojowe związane z tytułem Real Casino, jak również 
kontynuowane były badania rynku gier tego gatunku. 

Ponadto, Spółka uruchomiła program publikacji gier producentów zewnętrznych, wynikiem czego zawarła w maju 
2016 roku umowę wydawniczą dotyczącą gry Nox Riders oraz w lipcu 2016 roku umowę wydawniczą dotyczącą 
gry Prime Time Rush (patrz pkt 7.6.1 Prospektu „Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, 
sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego 
aż do Daty Prospektu”), a także prowadzi prace koncepcyjne dotyczące platformy mobilnego e-sportu, kolejnych 
gier które zostaną wydane w przyszłych okresach oraz inne prace badawcze i rozwojowe. Spółka samodzielnie 
rozwija technologie w zakresie m.in. analityki (wdrożenie pierwszego etapu systemu analitycznego w Real Boxing 
2: Creed) oraz przystosowania autorskich technologii do użycia w ramach programu wydawniczego. 

Inne pozycje aktywów 

Istotną pozycję aktywów Emitenta stanowią należności z tytułu dostaw i usług. W sprawozdaniach za okres 2013 - 
2015 ich wartość wynosiła odpowiednio: 1 mln zł, 2 mln zł, 1,6 mln zł, a na koniec I kwartału 2016 r. 1,1 mln zł. 
Pozycje te są związane z okresami płatności i bezpośrednio ze skalą działalności Emitenta. Ze względu na wzrost 
innych pozycji aktywów udział należności w ogólnej wartości aktywów ulegał stopniowemu obniżeniu na przestrzeni 
kolejnych okresów. 

Grupa odnotowuje rosnące wartości środków pieniężnych. W roku 2013 wartość środków pieniężnych stanowiła 
marginalną wartość. Na koniec 2014 r. Spółka odnotowała znaczny wzrost środków pieniężnych osiągając na 
koniec roku 1,56 mln zł. Znaczny wzrost wartości tej pozycji majątku Grupy odnotowany został po przeprowadzeniu 
oferty publicznej Akcji Serii D w lipcu 2015 r. o wartości 10 mln zł.  W tym samym roku Spółka uzyskała 
dofinansowania ze środków unijnych dla projektu mającego na celu stworzenie silnika międzyplatformowych 
rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego („POIG 1.4”).  

Innym czynnikiem mającym wpływ na wartość aktywów były efekty transakcji między pomiotami w Grupie. W dniu 
21 lipca 2015 r. Spółka objęła udziały w spółce Bote Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. o wartości 
64,59 mln zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci autorskich praw majątkowych do gry Real Boxing 2. 
Powyższa transakcja (jak również wynik dzięki niej zrealizowany), jako transakcja dokonana w ramach Grupy 
podlega wyłączeniu w sprawozdaniu skonsolidowanym. 

W dniu 31 lipca 2015 r. między podmiotami w Grupie zawarto 2 następujące po sobie istotne umowy: 

1. Spółka Zależna Vivid Games Sp. z o.o. dokonała nabycia od Bote s.k.a. praw własności do gry 
Real Boxing 2, oraz 

2. Vivid Games sp. z o.o. udzieliła licencji Emitentowi na korzystanie z praw do gry Real Boxing 2.  
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W wyniku opisanych wyżej transakcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2015 r. 
rozpoznano składnik majątku w postaci aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 8 507 tys. zł. 

Zgodnie z polityką Grupy, w celu zachowania ciągłości prac nad grą Real Boxing 2, jednostka dominująca zawarła 
umowę̨ licencyjną w zakresie prowadzenia prac rozwojowych, promocji i dystrybucji na okres 5 lat.  

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w: 

1. pkt 7.3.1 Prospektu „Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub 
sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze 
wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik” w ppkt „Istotne transakcje między podmiotami 
z Grupy Emitenta” oraz  

2. rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę 
ze Spółkami Zależnymi dotyczące majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

Ze względu na profil działalności wartość rzeczowych aktywów trwałych była nieistotna (w żadnym z okresów 
objętych analizą wartość ta nie przekroczyła 1 mln zł, a poza 2015 r. ich wartość nie przekraczała nawet 0,5 mln 
zł. Udział rzeczowych aktywów trwałych w ogólnej sumie bilansowej nie przekroczył 6% na dzień bilansowy 
31 grudnia 2013 r. i malał w każdym kolejnym roku). W ramach swojej działalności Grupa głównie leasinguje 
urządzenia i maszyny (tj. sprzęt komputerowy), a także wynajmuje powierzchnie biurowe. 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę aktywów Grupy za lata 2013-2015 oraz I kwartał 2015 r. wraz z danymi 
porównawczymi. 

(dane w tys. zł) 
Na dzień 

31.03.2016 

Na dzień 

31.03.2014 

Na dzień 

31.12.2015 

Na dzień 

31.12.2014 

Na dzień 

31.12.2013 

Na dzień 

01.01.2013 

AKTYWA TRWAŁE 74,2% 65,0% 66,6% 67,3% 75,2% 67,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 2,2% 2,6% 2,4% 3,1% 5,8% 5,3% 

Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 45,9% 55,3% 

17,8% 16,2% 21,5% 35,2% 

Wartość firmy 20,3% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe wartości niematerialne 12,4% 2,1% 11,6% 2,6% 0,5% 0,7% 

Wartości niematerialne w realizacji 13,2% 43,6% 8,9% 38,3% 39,1% 25,2% 

Nieruchomości inwestycyjne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Wspólne przedsięwzięcie 1,5% 5,1% 1,6% 6,1% 7,3% 0,0% 

- w tym: inwestycje rozliczane 
metodą praw własności 1,5% 5,1% 

1,6% 6,1% 7,3% 0,0% 

Należności długoterminowe 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,0% 

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 24,3% 1,7% 

24,1% 0,7% 0,4% 0,6% 

Rozliczenia międzyokresowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AKTYWA OBROTOWE 25,8% 35,0% 33,4% 32,7% 24,8% 33,0% 

Zapasy 0,1% 0,8% 0,1% 0,1% 5,1% 0,0% 

Należności z tytułu dostaw i usług 2,9% 10,1% 4,2% 14,3% 13,1% 26,4% 
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Należności z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego 0,4% 0,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe należności 2,1% 3,2% 2,7% 3,5% 0,5% 3,7% 

Udzielone pożyczki 0,3% 0,7% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19,4% 18,6% 25,8% 11,1% 4,8% 2,9% 

Rozliczenia międzyokresowe 0,5% 1,5% 0,4% 2,9% 1,3% 0,1% 

Aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 100,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 74,2% 65,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Inne aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 2,2% 2,6% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AKTYWA RAZEM: 45,9% 55,3% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Analiza wyników działalności operacyjnej  

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe informacje o wynikach Grupy za okres 2013-2015. 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  
01.01.2013 - 
31.12.2013 

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży ogółem 17 316,15 13 687,76 7 451,53 

Przychody ze sprzedaży 12 958,60 13 590,18 7 025,62 

Koszty wytworzenia na własne potrzeby 4 357,55 97,58 425,91 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

0,00 0,00 0,00 

Koszty operacyjne ogółem 14 318,10 10 160,84 6 169,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zużycie surowców i materiałów 212,18 93,82 41,18 

Usługi obce 6 769,02 5 409,78 2 111,30 

Koszt świadczeń pracowniczych 4 458,18 2 635,72 2 098,80 

Podatki i opłaty 352,73 21,22 3,36 

Pozostałe koszty 141,80 122,14 308,13 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 2 998,05 3 526,91 1 282,47 

Pozostałe przychody operacyjne 181,69 309,81 80,96 

Pozostałe koszty operacyjne 4 204,16 2 734,56 3 883,75 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

-1 024,42 1 102,17 -2 520,31 

Przychody finansowe 193,65 54,02 2,34 

Koszty finansowe 123,86 65,57 48,71 

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 

0,00 0,00 0,00 

Udział w wyniku jednostek wycenionych metodą praw 
własności 

-223,87 302,45 0,00 
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ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -1 178,52 1 393,06 -2 566,69 

Podatek dochodowy 8 766,00 -722,44 -226,12 

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ 

7 587,48 670,61 -2 792,81 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 7 587,48 670,61 -2 792,81 
Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe 

(dane w tys. zł) 
Za okres: 01.01.2016 - 
31.03.2016 

Za okres: 01.01.2015 - 
31.03.2015 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży ogółem 6 632,98 4 924,31 

Przychody ze sprzedaży 3 280,56 3 288,28 

Koszt wytworzenia na własne potrzeby 3 352,42 1 636,03 

Koszty działalności operacyjnej -6 054,61 -3 972,71 

Amortyzacja -1 317,91 -796,48 

Zużycie surowców i materiałów -94,44 -19,63 

Usługi obce -2 837,54 -2 289,10 

Koszt świadczeń pracowniczych -1 784,19 -848,32 

Podatki i opłaty -1,73 -8,75 

Pozostałe koszty -18,80 -10,43 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 578,37 951,60 

Pozostałe przychody operacyjne 138,44 63,30 

Pozostałe koszty operacyjne -118,05 -84,14 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 598,76 930,76 

Przychody finansowe 83,96 33,08 

Koszty finansowe -76,93 -14,10 

Udział w wyniku jednostek wycenionych metodą praw 
własności 

-83,75 -38,72 

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 522,04 911,02 

Podatek dochodowy -394,84 -195,22 

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ 

127,20 715,80 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 

ZYSK (STRATA) NETTO 127,20 715,80 

Inne całkowite dochody łącznie 0,00 0,00 

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM: 127,20 715,80 
Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Analiza przychodów  

Grupa prowadzi działalność gospodarczą w jednym segmencie operacyjnym: tj. produkcji i publikacji programów 
komputerowych (gier). 

Głównym źródłem przychodów Emitenta są mikropłatności dokonywane przez użytkowników gier, jakich dokonują 
w związku z zakupem dodatkowych funkcjonalności w grach. Ponadto, część przychodów Spółka generuje dzięki 
wyświetlaniu reklam wewnątrz swoich produktów. Sprzedaż powierzchni oraz produktów reklamowych odbywa się 
za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji reklamowych. Więcej informacji nt. modelu biznesowego Grupy 
znajduje się w rozdziale 10 Prospektu „Działalność Grupy”. 
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Emitent w całym analizowanym okresie odnotował dynamiczny wzrost przychodów. Dynamika przychodów w 
2014 r. wyniosła  1,84, a w 2015 r 1,27 r-d-r. W I kwartale 2016 r. Grupa wykazała nieznacznie mniejszą sprzedaż 
w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2013-2015 
spowodowany był dopasowaniem przez Emitenta oferty do aktualnych trendów na rynku gier mobilnych oraz 
zmianą modelu biznesowego z Premium na free-to-play. 

W 2015 r. (a także w I kwartale 2016 r.) istotną pozycją (która we wcześniejszych okresach wykazywała wartości 
marginalne) była pozycja „koszt wytworzenia na własne potrzeby”. Pozycja ta jest w pewnym stopniu wynikiem 
zmiany polityki rachunkowości (tj. odejścia od rozliczania gier komputerowych zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o 
rachunkowości, jako wyroby gotowe) na rzecz MSR/MSSF (które nie mają analogicznych postanowień do gier 
komputerowych jak ustawa o rachunkowości), w oparciu o które nakłady na gry komputerowe traktowane są jako 
prace rozwojowe i amortyzowane od momentu od jakiego generują przychody ze sprzedaży. Takie rozwiązanie 
stosują spółki z branży. 

W związku z zastosowaną polityką MSR/MSSF, dla  części kosztów (aktywowanych jako prace rozwojowe), które 
dotyczą nakładów na gry w danym okresie, które nie zostały zamortyzowane - odniesione w koszty równolegle do 
sprzedaży - właściwszym jest prezentowanie tych kosztów  w pozycji „koszty wytworzenia na własne potrzeby”, 
która  jest pozycją techniczną, pozwalającą właściwie ustalić wynik na sprzedaży. 

Ekonomicznie „koszty wytworzenia na własne potrzeby” to są te koszty, które zostały poniesione na wytworzenie 
składnika aktywów (we własnym zakresie), który nie został jeszcze zamortyzowany lub w inny sposób spisany 
w koszty w wyniku zużycia lub zbycia. Przyrost tych kosztów w okresie sprawozdawczym ujmowany jest jako 
element korygujący przychody jako osobny wiersz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów prezentowany zaraz 
pod przychodami ze sprzedaży. 

Spółka w 2012 r. wprowadziła do sprzedaży grę Real Boxing. Niemniej z racji tego, iż premiera gry miała miejsce 
w listopadzie 2012 r. większa część przychodów z gry zarejestrowana została w latach kolejnych (2013-2015).  

W roku 2013 przychody ze sprzedaży nieznacznie przekroczyły 7 mln zł. W 2013 r. Spółka rozpoczęła dystrybucję 
gry Real Boxing za pośrednictwem platform Google Play, Sony PlayStation Vita, Amazon, Samsung Apps. 
W trakcie 2013 roku Spółka wydała kolejne wersje i aktualizacje gry, które spotkały się z dużym zainteresowaniem 
graczy na całym świecie. Przychody ze sprzedaży gry Real Boxing stanowiły dominującą pozycję w strukturze 
przychodów ze sprzedaży Spółki w 2013 r. 

Rok 2014 r. był rekordowym rokiem pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły blisko 13,6 mln zł. 
W analizowanym okresie Emitent zakończył produkcję i opublikował kolejną istotną grę Godfire: Rise of 
Prometheus, która jako druga z rzędu gra Emitenta uzyskała tytuł Apple Editors’ Choice. Ponadto, w 2014 r. Emitent 
wydał wersję Real Boxing na komputery Mac i PC. Gra Real Boxing w 2014 r., dzięki wsparciu w postaci licznych 
aktualizacji, promocji oraz zmianie modelu biznesowego, przyniosła najwyższe przychody od czasu swojej 
premiery w 2012 roku.  

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. na grze Real Boxing była potwierdzeniem potencjału 
tej marki, długiego cyklu życia gry, jak również siły modelu free-to-play. Rok 2014 był przełomowym dla Spółki ze 
względu na wprowadzaną wówczas zmianę modelu biznesowego.  

W 2015 r. przychody ze sprzedaży ogółem dla Grupy osiągnęły rekordowy poziom ok. 17,3 mln zł. Niemniej jednak 
w skład tej kwoty wchodzą przychody ze sprzedaży w kwocie 12,96 mln zł oraz koszty wytworzenia na własne 
potrzeby w ramach Grupy Kapitałowej w kwocie 4,36 mln zł. 

Motorem wzrostu przychodów w 2015 r. była gra Real Boxing. Gra dostępna na rynku od 2012 r. trafiła już do 
ponad 25 mln użytkowników na całym świecie. Poza tradycyjnymi już kanałami sprzedaży (iTunes, Google Play) 
Spółka wykorzystuje możliwość dystrybucji za pośrednictwem lokalnych kanałów w Azji. W I półroczu 2015 r. 
podpisany został kontrakt z firmą Ubitus zapewniający dystrybucję gry Real Boxing w wersji na komputery PC w 
Tajlandii, Chinach, Tajwanie i Hong Kongu za pośrednictwem partnerów o ugruntowanej pozycji rynkowej takich 
jak Alibaba, True Telecom oraz Yahoo. Efektem umowy jest rozpoczęcie dystrybucji gry w wersji PC w 
południowokoreańskiej sieci sprzedaży SKT.  

Emitent wydał w listopadzie 2015 r. grę Real Boxing 2: Creed, która jest pierwszym produktem Grupy 
zaprojektowanym zgodnie z nowym modelem biznesowym (free-to-play). Emitent posiada licencję firmy MGM na 



 

70 

wykorzystanie w grze postaci i elementów z filmów z serii o legendarnym Rocky’m w tym do postaci z najnowszej 
produkcji „Creed”. 

Ponadto, w 2015 r. wprowadzono modyfikacje w modelu monetyzacyjnym gry Real Boxing, co miało decydujący 
wpływ na utrzymanie się wysokiego poziomu przychodów z tego produktu. 

W I kwartale 2016 r. Grupa zrealizowało blisko 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Głównym źródłem przychodów 
Grupy były gry z serii Real Boxing 2. Marka Real Boxing trafiła już łącznie do 40 mln graczy na całym świecie, 
realizując 4,5 mln pobrań w I kwartale 2016 roku. 

W raportowanym okresie premierę miała najważniejsza do tej pory aktualizacja Real Boxing 2, wprowadzająca 
postaci i elementy z serii filmów „Rocky”. Aktualizacja pojawiła się w sklepie Apple App Store w dniu 24 marca 
2016 r., oraz w sklepie Google Play w dniu 31 marca 2016 r. Oprócz nowej, rozbudowanej zawartości, aktualizacja 
udoskonala rozgrywkę, m.in. poprzez modyfikację trybu kariery. Grę dopracowano tak, aby każdy jej etap, od 
tworzenia postaci, poprzez jej rozwój, po same pojedynki, stał się jeszcze bardziej intuicyjny, ekscytujący i 
angażujący. Aktualizacja wprowadziła również rozwiązania optymalizujące, przede wszystkim w zakresie platformy 
Android. 

Dzięki modyfikacjom w konstrukcji gry, zmianom w zakresie monetyzacji oraz wprowadzeniu nowej treści opartej 
na światowej klasy marce, udało się poprawić parametry monetyzacyjne. W kwietniu parametr ARPMAU wzrósł do 
poziomu 0,22 USD na obu platformach sprzętowych wobec 0,11 USD średnio w I kwartale 2016 r. oraz IV kwartale 
2015 r. Dzięki optymalizacji wersji gry dla platformy Android, udział przychodów ze sklepu Google Play wzrósł do 
24% w kwietniu 2016 roku, wobec 15% w I kwartale 2016 roku, oraz 3% w premierowym IV kwartale 2015 roku. 

Struktura geograficzna przychodów  

Grupa dystrybuuje swoje produkty poprzez platformy elektroniczne w Internecie docierając tym kanałem do 
klientów na całym świecie. Grupa sprzedaje swoje produkty głównie na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży 
eksportowej stanowi średnio ok. 90% łącznej kwoty przychodów ze sprzedaży.  

Na wykresie poniżej przedstawiono orientacyjną strukturę sprzedaży z wyszczególnieniem największych rynków 
dla produktów Grupy  za I kwartał 2016 r. 

 

Źródło: Emitent 

Geograficzna struktura przychodów odzwierciedla potencjał poszczególnych rynków zbytu Emitenta. Największym 
rynkiem geograficznym, na których Grupa realizowała w 2015 r. przychody były Stany Zjednoczone Ameryki 
(stanowiące udział ok. 48%). Kolejnymi pod względem udziału w przychodach rynkami dla produktów Grupy są: 
Wielka Brytania oraz Francja z udziałem odpowiednio 11% oraz 5%). Na dalszych miejscach znajdują się takie 

USA 48%

UK 11%

Francja 5%

Chiny 4%

Japonia 4%

Pozostali 28%

Struktura geograficzna sprzedaży - I kwartał 2016
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kraje jak Chiny (4%) czy Japonia (4%). Geograficzna struktura sprzedaży za I kwartał 2016 r. wykazuje względnie 
podobny udział jak w poprzednich latach. 

Koszty działalności operacyjnej  

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę kosztów operacyjnych Grupy za okres 2013-2015 oraz I kwartał 2016 r. 

Wyszczególnienie 
 Za okres: 

01.03.2016 - 
31.03.2016 

 Za okres: 
01.01.2015 - 
31.03.2015 

 Za okres: 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 Za okres: 
01.01.2014 - 
31.12.2014 

 Za okres: 
01.01.2013 - 
31.12.2013 

Amortyzacja  22%  20%  17%  18%  26% 

Zużycie surowców i materiałów  2%  0%  1%  1%  1% 

Usługi obce  47%  58%  47%  53%  34% 

Koszt świadczeń pracowniczych  29%  21%  31%  26%  34% 

Podatki i opłaty  0%  0%  2%  0%  0% 

Pozostałe koszty  0%  0%  1%  1%  5% 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

 
22% 

 
20% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Źródło: Emitent 

Dominującymi kategoriami kosztów w całym analizowanym okresie były usługi obce oraz koszt świadczeń 
pracowniczych. Obie kategorie łącznie stanowiły między 68% (w 2013), a 79% (w latach 2014-2015) całości 
kosztów operacyjnych. Grupa dokonuje amortyzacji nakładów na gry ujętych w postaci wartości niematerialnych.  

W skład kosztów usług obcych wchodziły, m.in. prowizje kanałów dystrybucyjnych (tj. przykładowo Google Play, 
iTunes, itp.), opłaty licencyjnych (za technologię wykorzystywaną przez Emitenta w procesie produkcji oraz za 
prawa własnościowe stron trzecich), usługi zewnętrzne, w tym koszty prowadzenia działalności, koszty doradców 
i usługodawców zewnętrznych. Prowizja należna kanałom dystrybucyjnym ze sprzedaży stanowi dominującą część 
usług obcych (wynosi ok. 30% przychodów ze sprzedaży).  

Wzrost wartości kosztów usług obcych i wynagrodzeń w kolejnych latach obrotowych był bezpośrednio związany 
ze wzrostem sprzedaży i znaczącym zwiększeniem liczby osób współpracujących ze Spółką, zarówno jako 
pracownicy jak i stali współpracownicy (wzrost do 61 osób na koniec 2013 r., a do 119 na koniec 2015 r.) oraz 
koszt akcyjnego programu motywacyjnego (patrz Nota nr 11 do skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Spółki).  

Pozostałe koszty rodzajowe wykazywały wartości nieistotne. W 2013 r. Spółka przeprowadziła się do nowej, 
większej siedziby, niemniej koszty najmu wzrosły nieznacznie. W IV kwartale 2015 r. Spółka otworzyła filię 
w Warszawie, co skutkuje nieznacznym wzrostem kosztów stałych w sprawozdaniu rocznym. 

Pozostała działalność operacyjna  

Grupa w latach 2013–2015 wykazywała przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej.  

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej były stosunkowo niskie. W 2013 r. Grupa wykazała niespełna 
0,1 mln zł przychodów z pozostałej działalności operacyjnej, a w 2014 r. kwota ta wzrosła nieznacznie do blisko 
0,31 mln zł. W 2015 r. Grupa wykazała ok. 0,18 mln zł przychodów z pozostałej działalności operacyjnej. Na wartość 
przychodów z pozostałej działalności operacyjnej składały się uzyskane dotacje z funduszy Unii Europejskiej w 
kwocie 0,28 mln zł i pozostałe przychody sklasyfikowane jako nieistotne. W 2013 r. Spółka dokonała sprzedaży 
składników majątku (leasing zwrotny) w kwocie 81 tys. zł.  

Po stronie kosztów z pozostałej działalności operacyjnej w 2013 r. Spółka wykazała 3,9 mln zł kosztów, w tym m.in. 
wycenę opcji sprzedaży w wysokości 3,7 mln zł. 

W roku 2014 koszty z pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 2,7 mln zł, a ich dominującym składnikiem była 
również wycena opcji w wysokości 2,1 mln zł. 
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W roku 2015 wartość kosztów z pozostałej działalności operacyjnej wyniosła 4,2 mln zł, a ich znaczący wzrost 
związany jest m.in. z wzrostem wyceny opcji na poziomie 4,1 mln zł. 

Analiza wyników finansowych  

Na wykresie poniżej przedstawiono podstawowe wartości Sprawozdania z Całkowitych Dochodów Grupy za lata 
2013 – 2015 oraz za I kwartał 2016 roku według MSR. 

 
Źródło: Emitent 

W wyniku wprowadzenia do sprzedaży wielu nowych gier Grupa odnotowała dynamiczny wzrost przychodów ze 
sprzedaży, co było szczególnie widoczne w 2014 r. We wskazanym okresie Grupa z jednej strony zintensyfikowała 
monetyzację gry Real Boxing (np.: udostępnienie wersji na MAC i na PC), jak również wprowadziła do sprzedaży 
kolejne produkty, które odniosły sukces marketingowy np.: Godfire: Rise of Prometheus. W 2015 r. przychody 
generowane były w głównej mierze przez markę Real Boxing. 

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) był w pierwszym analizowanym okresie ujemny (wyniósł 
914 tys. zł) natomiast w kolejnych dwóch analizowanych okresach (lata 2014 oraz 2015) wykazał wartości dodatnie, 
tj. 2,98 mln zł w 2014 r. oraz 1,36 mln zł w 2015 r. Szczególnie istotną rolę w określeniu wartości zysku 
operacyjnego powiększonego o amortyzację odgrywała stale rosnąca od 2014 r. wartość pozycji „amortyzacja”. 
Wartość zysku operacyjnego (EBIT) w całym analizowanym okresie wykazywała się dużą zmiennością - w 2013 r. 
oraz 2015 r. wykazywała wartości ujemne (odpowiednio -2,52 mln zł oraz -1,02 mln zł), a w roku 2014 wartość ta 
była dodatnia osiągając poziom 1,10 mln zł. Zmienność wartości zysku operacyjnego jest pochodną projektowego 
modelu biznesowego Grupy, w którym podstawowym czynnikiem generującym wartość jest monetyzacja 
sprzedawanych produktów, która jest rozłożona w czasie. 

Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera jednorazowe koszty w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” wynikające 
z wyceny opcji na akcje jakie posiada jeden z akcjonariuszy Emitenta (tj. GPV I). Należy mieć na uwadze, iż koszt 
ten jest kosztem księgowym, a nie gotówkowym.  Wpływ wyceny opcji na wynik jest przedstawiony poniżej dla 
kolejnych lat 2013-2015 i ma bezpośredni wpływ na wyniki operacyjne, EBIT oraz EBITDA, oraz na szereg innych 
wskaźników obliczanych na ich podstawie. 
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(dane w tys. zł) 

 Za okres: 

01.01.2016 

- 

31.03.2016 

 Za okres: 

01.01.2015 

- 

31.03.2015 

 
Za okres: 

01.01.2015-

31.12.2015 

 
Za okres: 

01.01.2014-

31.12.2014 

 
Za okres: 

01.01.2013-

31.12.2013 

Pozostałe koszty 

operacyjne 

 118,1  84,1  
4 204,1 

 
2 734,6 

 
3 883,7 

Źródło: Emitent, historyczne informacje finansowe, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

W porównaniu z rokiem 2014, w 2015 roku Grupa zwiększyła wydatki na promocję swoich produktów. Ponadto, 
wynik operacyjny został obciążony kosztami otwarcia biura w Warszawie oraz powiększenia powierzchni biurowej 
w Bydgoszczy, a także między innymi kosztami systemu informatycznego klasy ERP, które wpłynęły na wzrost 
kosztów usług obcych. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA jest wzrost kosztów świadczeń 
pracowniczych oraz usług obcych związanych bezpośrednio ze zwiększeniem zatrudnienia i liczby 
współpracowników o ponad 50 osób w 2015 r. 

EBITDA bez uwzględnienia wyceny opcji sprzedaży 

Wyniki EBITDA bez uwzględnienia opcji sprzedaży za cały 2015 r, opiewałyby na kwotę 5,44 mln zł w porównaniu 
z 5,09 mln zł w 2014 r. Marża EBITDA wynosiłaby odpowiednio 42,0 % i 37,5 %. 

Amortyzacja wynika z poziomu aktywów i przyjętego okresu amortyzacji do 60 miesięcy zgodnie z 
polityką rachunkowości Emitenta. 

W przypadku zysku netto, jego istotny wzrost wynika z faktu rozpoznania w Grupie znaczącego aktywa 
podatkowego na kwotę 8,5 mln zł. Podstawą jego rozpoznania jest przejściowa różnica związana z wniesieniem 
do spółki zależnej Emitenta wkładu niepieniężnego w postaci autorskich praw majątkowych do gry Real Boxing 2, 

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące 
majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

Wynik EBITDA za I kwartał 2016 roku ukształtował się na poziomie ponad 1,9 mln zł, a osiągnięta marża EBITDA 
wyniosła 58,5%. W analogicznym okresie 2015 roku wyniki kształtowały się w następujący sposób: EBITDA na 
poziomie 1,7 mln zł (wzrost o 11% r-d-r), marża EBITDA 53%. W I kwartale 2016 r. zwiększeniu uległa 
wartość amortyzacji w wyniku oddania do użytkowania składników aktywów, w tym Real Boxing 2: Creed. 

Analiza rentowności  

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wskaźników rentowności dla Grupy za okres 2013 – 2015. 

Analiza rentowności  

Za okres: 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

 

Za okres: 

01.01.2015 - 

31.03.2015 

 

Za okres: 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

 

Za okres: 

01.01.2014 - 

31.12.2014 

 

Za okres: 

01.01.2013 - 

31.12.2013 

Rentowność sprzedaży  18%  29%  23%  26%  18% 

Rentowność operacyjna  18%  28%  -8%  8%  - 

Rentowność EBITDA  58%  53%  10%  22%  - 

Rentowność netto  4%  22%  59%  5%  - 

ROA  1%  18%  19%  5%  - 36,3% 

ROE  2%  66%  36%  19%  -99,3% 

Rentowność sprzedaży = wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży  
Rentowność operacyjna = wynik z działalności operacyjnej (EBIT) / przychody ze sprzedaży  
Rentowność netto = wynik nett / przychody ze sprzedaży 
Wartość zysku netto dla obliczenia wskaźników ROA oraz ROE została zannualizowana 
Źródło: Emitent 
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W analizowanym okresie kluczowe wskaźniki rentowności Grupy uległy znacznej poprawie. Ze względu na 
intensyfikację aktywności sprzedażowej Grupy (wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów przy równoległej 
kontynuacji procesu monetyzacji gry Real Boxing) wskaźnik rentowności sprzedaży od 2014 r. wykazuje znacznie 
wyższe poziomy niż w roku poprzednim. Co więcej, istotnym czynnikiem sprzyjającym wzrostom rentowności 
sprzedaży była zmiana modelu biznesowego na free-to-play. 

Spadek wartości rentowności operacyjnej w 2015 r. (w porównaniu z rokiem 2014) jest pochodną decyzji o 
zwiększeniu nakładów na działania promocyjne i marketingowe w ostatnim roku obrotowym, a także rozbudowaniu 
zespołu pracowników i współpracowników, co zdaniem Zarządu w przyszłości powinno przełożyć się na 
zwiększenie dynamiki przychodów, a w konsekwencji na wzrost wskaźników rentowności. Na poziom rentowności 
oraz wskaźników wpływ ma przy tym wycena opcji opisanej szerzej w pkt „Analiza wyników finansowych” oraz w 
Nocie 17 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

W analizowanym okresie Grupa odnotowuje rosnące wskaźniki rentowności netto, co jest efektem rozwoju 
aktywności operacyjnej Grupy. Szczególnie znaczący wzrost wskaźnika rentowności netto odnotowany został 
w 2015 roku i jest przede wszystkim efektem rozpoznania przez Grupę aktywa podatkowego o wartości 8,5 mln zł, 
opisanego powyżej. 

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące 
majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

Co istotne, w okresie objętym analizą (tj. w latach 2013-2015) Emitent odnotował skokowy wzrost rentowności 
aktywów (ROA). Poziom ROA jest obliczany przy tym w oparciu o wynik netto, który w poprzednich latach został 
obciążony pozostałymi kosztami operacyjnymi, głównie z powodu wzrostu wartości wyceny opcji, a w 2015 r. został 
uznany wynikiem dotyczącym powstałego aktywa podatkowego. 

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku rentowności kapitałów własnych (ROE). W 2012 r. Emitent dokonał 
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B, przez co (w połączeniu z zyskiem za 2012 r.) 
łączna wartość kapitałów własnych Spółki wrosła z poziomu 1,94 mln zł na początek 2012 r. do 5,73 mln zł na 
koniec 2012 r. W wyniku tak znaczącego wzrostu kapitału własnego w 2012 r. (przy ujemnym zysku netto), 
rentowność ROE na koniec 2013 r. wyniosła -99,3%. Niemniej jednak wraz z dynamicznym wzrostem zysków netto 
w kolejnych okresach, ROE również ulegało znaczącej poprawie, osiągając 18,7% w 2014 r. oraz ponad 36% w 
2015 r. ROE jest obliczany w oparciu o wynik netto który w poprzednich latach został obciążony pozostałymi 
kosztami operacyjnymi, a w 2015 został zwiększony przez powstanie aktywa podatkowego. 

W I kwartale 2016 r. Grupa odnotowała wskaźnik rentowności ze sprzedaży w wysokości 18% co stanowiło spadek 
w stosunku do rentowności w poprzednich okresach. W I kwartale 2015 r. Grupa odnotowała wskaźnik rentowności 
ze sprzedaży o ok. 10 p.p. wyższy niż w I kwartale 2016 r. 

Poprawie w I kwartale 2016 r. uległ wskaźnik rentowności EBITDA, gdyż w wyniku oddania do użytkowania 
składników aktywów, w tym Real Boxing 2: Creed, zwiększeniu uległa wartość amortyzacji. 

Ze względu na niski wynik netto za I kwartał 2016 r. wskaźniki ROA i ROE uplasowały się na niskich poziomach. 

Analiza wskaźników rotacji  

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wskaźników cyklu rotacji poszczególnych pozycji majątku Grupy za 
lata 2013 – 2015 oraz I kwartał 2016 r. 

Analiza rentowności 

(dane w dniach) 

 Za okres: 
01.01.2016-
31.03. 2016 

 Za okres: 
01.01.2015-
31.03. 2015 

 Za okres: 
01.01.2015-
31.12.2015 

 Za okres: 
01.01.2014-
31.12.2014 

 Za okres: 
01.01.2013-
31.12.2013 

Cykl rotacji zapasów  0,93`  3,69  0,94  0,44  20,26 

Cykl rotacji należności  30,60  45,12  46,41  53,82  52,40 

Cykl rotacji zobowiązań  24,71  28,37  39,49  21,80  22,55 

Cykl konwersji gotówki  6,81  20,44  7,85  32,46  50,11 

Źródło: Emitent  
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Wskaźnik cyklu rotacji zapasów wykazuje bardzo niskie wartości. Zgodnie z MSR wytworzone programy 
komputerowe (gry) Grupa prezentuje jako wartości niematerialne (koszty zakończonych prac rozwojowych oraz 
wartości niematerialne w realizacji), które podlegają amortyzacji, a nie magazynowaniu. Wskaźnik rotacji zapasów 
na koniec roku 2014 oraz 2015 wykazuje nieistotną wartość (wyjątkiem jest 2013 r. kiedy wskaźnik ten wyniósł 
nieco ponad 20 dni, co wynika z faktu zaksięgowania wówczas 0,39 mln zł jako nakładów na produkcję platformy 
własnej, nad którą Spółka pracowała w latach poprzednich. W 2014 r. platforma ta została sprzedana, przez co jej 
wartość wyksięgowano.  

Cykl rotacji należności krótkoterminowych utrzymywał się na poziomie ok. 50 dni. Około pięćdziesięciodniowe 
terminy regulowania należności są standardowym zjawiskiem w branży producentów gier. Dystrybutorzy gier i 
administratorzy platform dystrybucyjnych regulują należności deweloperom gier z blisko dwumiesięcznym 
opóźnieniem. W roku 2015 r. cykl ten uległ skróceniu osiągając poziom ok. 46 dni. 

Wskaźnik cyklu rotacji zobowiązań bieżących (handlowych) utrzymywał się w latach 2013-2015 na niskim poziomie 
w przedziale ok. 21-23 dni. Cykl ten uległ wydłużeniu do blisko 40 dni na koniec 2015 r., co oznacza, że Grupa 

wydłużyła okres regulacji swoich zobowiązań. 

W I kwartale 2016 r. wskaźniki rotacji uległy skróceniu na każdej pozycji, co w efekcie skutkowało 
skróceniem cyklu konwersji gotówki do 6,8 dnia. 

 Wynik operacyjny  

7.3.1 Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub 
nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem 
stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik  

Zmiana modelu biznesowego z Premium na free-to-play 

Emitent w analizowanym okresie obejmującym lata 2013-2015 wprowadził nowe rozwiązanie, które miało istotny 
wpływ na jego model biznesowy, a w konsekwencji na jego wyniki finansowe.  

Od początku 2014 r. Grupa z sukcesem transformowała swoje gry z  modelu Premium do modelu free-to-play, 
który oparty jest na przychodach z mikropłatności, w miejsce przychodów ze sprzedaży jednorazowych licencji.  

Na płaszczyźnie przychodowej, w modelu Premium produkty dystrybuowane są do klientów za opłatą pobieraną 
od graczy za ściągniecie danej gry z platformy dystrybucyjnej. Natomiast w modelu free-to-play klient pobiera 
darmową pełną wersję, jednak w jej trakcie ma możliwość skorzystania z różnorodnych dodatków pozwalających 
dokonać zakupów związanych z urozmaiceniem trybu gry, elementów wizualnych (np. inne rękawice, ubrania, itd.), 
nowych postaci, uatrakcyjnieniem parametrów zawodnika w grze, itd. Wszystkie dodatki podnoszące jakość 
rozgrywki dostępne są za opłatą (tzw. mikropłatność).  

Model free-to-play umożliwia dotarcie do szerokiej bazy użytkowników (potencjalna liczba aktywnych użytkowników 
na świecie na koniec 2015 roku to 2 mld) i jest w nim aktualnie realizowanych ponad 90% przychodów z gier 
mobilnych na świecie.  

Na poziomie koncepcji gry, tj. sposobu monetyzacji, planu architektury, założeń scenariuszy, obydwa modele są 
całkowicie różne. Model free-to-play pozwala na pobieranie gry za darmo, natomiast jego sukces polega na 
odpowiednim zaprojektowaniu gry w taki sposób, aby podobała się graczom i wciągała ich na tyle, by jak najdłużej 
cieszyli się rozgrywką (oraz aby wielokrotnie do niej wracali).  

Kluczem do sukcesu jest stworzenie w grze atmosfery, która zachęca do powrotu do gry, pozostawania w grze 
możliwie długo, czerpania z niej przyjemności, stworzenia atmosfery rywalizacji i dokonania zakupów w zakresie 
urozmaicenia gry oraz poprawienia swoich osiągnięć w grze. Dla swej skuteczności opisane wyżej założenia muszą 
być uwzględnione już na etapie projektu gry. W celu prawidłowego zmonetyzowania danego produktu należy 
zaprojektować go tak, by pozwalał na odpowiednią analizę danych, umożliwiał dokonywanie zmian zapewniających 
poprawę atrakcyjności, które służą zwiększeniu (maksymalizacji) zaangażowania gracza, a przez to optymalizacji 
przychodów. Zmiana gry zaprojektowanej pierwotnie jako Premium na grę typu free-to-play poprzez umożliwienie 
darmowego pobrania i dodanie opcji mikropłatności nie jest prostym zadaniem i wymaga poniesienia wielu 
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nakładów. Dlatego też Emitent zamierza skoncentrować się wyłącznie na modelu free-to-play i wszystkie nowe 
produkty od podstaw projektować zgodnie z tym modelem.  

Od 2014 r. Spółka etapami wprowadzała możliwość zakupów dodatkowych usług i treści wewnątrz gry dla klientów 
w modelu Premium. Od końca II kwartału 2014 r. gra Real Boxing jest dostępna w sklepie Apple App Store za 
darmo, a od połowy listopada 2014 r., bezpłatnie również w sklepie Google Play (tzw. hybryda free-to-play). Gra 
Godfire: Rise of Prometheus jest dostępna odpłatnie w sklepie Apple App Store i za darmo na Google Play. Od 
listopada 2015 r. do sprzedaży w sklepach Apple App Store oraz Google Play trafiła gra Real Boxing 2: Creed. W 
marcu 2016 r. gra otrzymała aktualizację zmieniającą nazwę na Real Boxing 2: Rocky, która wprowadziła nowe 
postaci takie jak legendarny Rocky Balboa. 

Ceny poszczególnych produktów (tj. mikropłatności) są ustalane na bieżąco (niekiedy zmieniane są po publikacji 
gry) na podstawie danych analitycznych i dopasowywane w taki sposób, aby maksymalizować przychody z gry. 

Drugim istotnym źródłem przychodów są od lipca 2014 r. wpływy z wyświetlania reklam. Wzrost przychodów z tego 
tytułu jest bezpośrednio związany z rozpoczęciem darmowej dystrybucji gier z serii Real Boxing. 

Od momentu premiery gry, Spółka dokonuje bieżącej analizy danych i preferencji użytkowników i na tej podstawie 
konstruuje odpowiednią ofertę mikropłatności, promocje i atrakcje dla graczy. 

W 2016 r. do sprzedaży trafią Metal Fist: Urban Domination (nowa nazwa dla projektu Street-Fighting) oraz Real 
Casino. Celem Spółki jest zbudowanie portfela spójnych technologicznie i jakościowo gier free-to-play oraz 
umocnienie pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby użytkowników oraz optymalizację możliwości 
monetyzacyjnych. 

Transformacja w kierunku modelu free-to-play miała najbardziej istotny wpływ na wzrost przychodów. Rezultaty 
przystosowania Spółki do nowego modelu biznesowego będą w pełni widoczne w kolejnych sprawozdaniach 
finansowych. Dzięki integracji z technologiami, nad którymi Grupa równolegle pracuje oraz zwiększeniu skali 
działalności kolejne gry będą trafiać na rynek szybciej niż do tej pory. 

Podwyższenia kapitału zakładowego 

W 2012 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 8 800 000 Akcji Serii B, przez co 
łączna wartość kapitałów własnych Spółki wrosła z poziomu 1,94 mln zł na początek 2012 r. do 5,05 mln zł na 
koniec 2012 r. Akcje Serii B zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Emitenta 
inwestorom po cenie emisyjnej wynoszącej 0,34 zł za jedną akcję. Powyższe dokapitalizowanie Spółki pozwoliło 
odejść od produkcji gier na zlecenie na rzecz rozpoczęcia produkcji i publikacji własnych gier. Efektem była 
premiera bestsellerowej gry Real Boxing w listopadzie 2012 r., co doprowadziło do znacznego wzrostu przychodów 
w kolejnych latach. 

Następnie w 2015 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 2 000 000 Akcji Serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 
5 zł za jedną akcję. Z powyższej emisji Spółka pozyskała 10 mln zł, które zwiększają wartość kapitału własnego.  

W zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Emitent wprowadził również akcyjny pogram motywacyjny, w 
ramach którego dokonał dwóch podwyższeń kapitału zakładowego. 

Program motywacyjny  

Zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu przyjętego w dniu 10 stycznia 2012 r., Zarząd Emitenta uprawniony był do 
wyemitowania w terminie 3 lat (tj. do 2015 r.) 825 000 akcji na potrzeby programu opcyjnego w drodze 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Przyjęcie programu motywacyjnego sprzyjało 
zwiększeniu zaangażowania kluczowych pracowników w sprawy Spółki. Umożliwienie szybkiego i elastycznego 
przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, kierowanych do osób objętych programem motywacyjnym, w sposób 
zapewniający, że dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowoemitowanych akcji, przełożyło się na zwiększenie 
przywiązania pracowników do Spółki, a przez to miało pośrednio wpływ na dalsze polepszenie wyników. 

W dniu 30 października 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki, w drodze emisji 296 465 Akcji serii C. Akcje serii C zostały 
zaoferowane pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego oraz 



 

77 

objęte po cenie emisyjnej 0,10 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie 
zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19 lutego 2015 r.  

W dniu 15 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 1 256 000 akcji na 
potrzeby programu motywacyjnego w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 Akcji serii E. Podwyższenie zostało 
dokonane w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego, a przydział akcji miał miejsce 14 września 
2015 roku. Wszystkie akcje zostały objęte przez osoby uprawnione. 

Istotne transakcje między podmiotami z Grupy 

W dniu 21 lipca 2015 r. Spółka objęła udziały w spółce Bote s.k.a. o wartości 64,59 mln zł. w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci autorskich praw majątkowych do gry Real Boxing 2. Powyższa transakcja (jak również wynik 
na niej zrealizowany), jako transakcja dokonana w ramach Grupy podlega wyłączeniu w sprawozdaniu 
skonsolidowanym. 

Następnie w dniu 31 lipca 2015 r. między podmiotami w Grupie zawarto dwie następujące po sobie istotne umowy: 

1. spółka zależna od Emitenta Vivid Games Sp. z o.o. dokonała nabycia od Bote s.k.a. praw do gry Real 
Boxing 2,  

2. Vivid Games Sp. z o.o. udzieliła licencji Emitentowi na korzystanie z praw do Real Boxing 2.  

W wyniku opisanych wyżej transakcji, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2015 r. 
rozpoznano składnik majątku w postaci aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 8 507 tys. zł, które 
będzie amortyzowane przez okres 60 miesięcy. 

Opisane zdarzenia przełożyły się na znaczny wzrost wyniku netto Grupy za ten okres.  

Ponadto, w dniu 29 października 2015 r. Spółka zależna od Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o. wyemitowała 
obligacje o łącznej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 52,73 mln zł, które zostały objęte przez Bote 
s.k.a. Ponadto, wcześniej, w dniu 26 października 2015 r. spółka Bote s.k.a. udzieliła Emitentowi pożyczki w kwocie 
4 mln zł. 

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące 
majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

7.3.2 Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach Emitenta  

W tabeli poniżej zaprezentowano zmiany wielkości przychodów Grupie w latach 2013-2015 oraz w I kwartale 
2016 r. 
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Źródło: Emitent  

Czynnikami pozytywnie wpływającymi na przychody w 2013 roku było m.in. wprowadzenie do sprzedaży gry Real 
Boxing w wersji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, a także zawarcie umowy z Sony 
w przedmiocie produkcji i dystrybucji tej gry w wersji na konsolę Sony PlayStation Vita. W 2014 roku Emitent wydał 
Real Boxing w wersji na komputery PC (m.in. na platformie Steam). Dzięki licznym aktualizacjom i odpowiedniej 
promocji gra przyniosła najwyższe przychody od daty premiery w 2012 roku. Ponadto, w 2014 r. odbyła się premiera 
gry Godfire: Rise of Prometheus na systemie iOS oraz Android.  

W marcu 2016 r. Emitent wydał aktualizację gry Real Boxing 2: Creed opartej na licencji firmy MGM, która zmieniła 
nazwę aplikacji na Real Boxing 2: Rocky. Produkt dostępny jest na platformie Apple App Store (dla urządzeń 
z systemem operacyjnym iOS) od 24 marca 2016 r., natomiast w kanale Google Play (dla urządzeń z systemem 
Android) od 31 marca 2016 r. Do gry dodane zostały bardzo rozpoznawalne postaci z serii filmowej „Rocky”, w tym 
Rocky Balboa, Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago.  

7.3.3 Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, 
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub mogłyby bezpośrednio lub 
pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

Na działalność Emitenta istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne występujące w Polsce oraz za zagranicą, 
do których zaliczyć można m.in.: wysokość inflacji, poziom wydatków konsumpcyjnych, czy zmiany regulacji 
prawnych, w tym dotyczących podatków. Emitent działa na rynku międzynarodowym i zdecydowana większość 
jego dochodów generowana jest poza rynkiem polskim. Największa wartość sprzedaży w 2014 roku została 
zrealizowana na rynku amerykańskim (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz w Europie. Niemniej jednak, Emitent 
podejmuje starania mające na celu wzrost udziału w strukturze przychodów rynku azjatyckiego, w tym m.in. 
chińskiego, który postrzegany jest jako najbardziej rozwojowy. Wzrost wartości sprzedaży na rynku azjatyckim 
w 2014 roku wyniósł 129% w stosunku do roku poprzedniego, a suma wartości sprzedaży na rynku azjatyckim 
wyniosła blisko 18% sprzedaży ogółem. W związku z tym, na wyniki Grupy będzie miała wpływ sytuacja 
makroekonomiczna i model konsumpcyjny przede wszystkim w tych rejonach, gdzie będzie realizowana w 
największym stopniu sprzedaż.  

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć również wpływ czynniki ryzyka opisane w rozdziale 2 Prospektu 
„Czynniki Ryzyka”. 

7 026

13 590
12 959

3 288 3 281

2013 2014 2015 I kw. 2015 I kw. 2016

Sprzedaż w Grupie Vivid Games
(dane w tys. zł)
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 Zasoby kapitałowe 

7.4.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta  

Źródła finansowania działalności Emitenta 

Podstawowym źródłem finansowania działalności Grupy są środki własne pochodzące z wpływów ze sprzedaży, 
uzupełnione o finansowania zewnętrzne. W 2012 r. Spółka dokonała podniesienia kapitału własnego w drodze 
emisji Akcji Serii B (pozyskując blisko 3 mln zł). Ponadto, w 2015 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 
2 000 000 Akcji Serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 5 zł za jedną akcję. Z powyższej emisji Spółka pozyskała 
kwotę 10 mln zł, która zwiększa wartość kapitału własnego. Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 
31 sierpnia 2015 r.  

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 1 256 000 akcji na 
potrzeby programu motywacyjnego, w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 r.  

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł, w drodze emisji 349 000 Akcji Serii E. Podwyższenie zostało 
dokonane w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego, a przydział akcji miał miejsce 14 września 
2015 r. Wszystkie akcje zostały objęte przez osoby uprawnione. W dniu 9 grudnia 2015 r. Emitent poinformował o 
zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.  

W 2014 r. Emitent pozyskał znaczny kapitał obcy w postaci kredytów bankowych. Na koniec 2014 r. łączna wartość 
zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła ponad 0,8 mln zł, a na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość ta wzrosła do 
poziomu 3,1,mln zł.  

Spółka w 2014 r. była beneficjentem dotacji unijnych w ramach programów Go-Global III oraz w ramach działania 
1.4. POIG koordynowanych przez NCBiR.  

Grupa jest także stroną szeregu umów leasingu finansowego. Za pomocą tego instrumentu finansuje sprzęt 
elektroniczny o znacznej wartości.  

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych źródeł finansowania działalności Spółki zaprezentowano 
poniżej.  

W tabeli poniżej zaprezentowano pasywa Grupy w latach 2013-2015 w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej. 

PASYWA 
(dane w tys. zł) 

Na dzień 
31.12.2015 

Na dzień 
31.12.2014 

Na dzień 
31.12.2013 

Na dzień 
01.01.2013 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 817,12  3 587,70  2 813,74  5 731,48  

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 2 530,00 2 530,00 

Akcje własne -4,85 - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - - 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 438,33 - 

Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 

Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 518,91 103,35 - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na 
świadczenia pracownicze 

- - - - 

Kapitał rezerwowy - - - - 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń 

- - - - 

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako 
dostępne do sprzedaży 

- - - - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -4 812,25 -2 961,50 555,01 137,29 

Zysk (strata) netto roku obrotowego 7 587,48 670,61 -2 792,81 980,98 
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Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

- - - - 

Kapitał przypadający udziałom niesprawującym 
kontroli 

- - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 638,28  2 332,21  318,83  183,02  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 104,68 263,22 204,58 171,52 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych - - - - 

Pozostałe rezerwy 160,60 160,60 12,50 11,50 

Kredyty i pożyczki 2 189,74 500,00 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 674,11 139,17 101,75 - 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 509,14 1 269,23 - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13 116,26  8 116,79  4 552,38  623,12  

Kredyty i pożyczki 958,33 333,33 - - 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 239,48 123,57 158,61 - 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 3 675,41 - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 402,07 811,68 433,96 202,24 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

641,69 608,60 48,57 188,28 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 76,58 39,21 - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 152,75 143,12 - - 

Pozostałe zobowiązania 658,65 263,61 235,83 232,59 

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

- - - - 

PASYWA RAZEM: 39 571,65  14 036,71  7 684,94  6 537,62  
Źródło: Emitent 

PASYWA 
(dane w tys. zł) 

Na dzień 
2016-03-31 

Na dzień 
2015-03-31 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 943,01 4 365,51 

Kapitał podstawowy 2 794,55 2 530,00 

Akcje własne -6,16 0,00 

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

Kapitał zapasowy 3 683,40 1 162,04 

Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 518,91 165,36 

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

Zysk (strata) netto roku obrotowego 127,20 715,80 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 214,33 2 901,11 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104,68 310,71 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 237,18 160,60 

Kredyty i pożyczki 1 881,41 500,00 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 612,82 188,75 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 378,25 1 741,05 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11 539,98 8 747,58 

Kredyty i pożyczki 1 033,33 248,08 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 237,46 91,89 

Instrumenty pochodne 8 986,70 5 793,66 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 890,44 1 019,83 
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Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 620,45 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 0,00 39,21 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 205,27 86,36 

Pozostałe zobowiązania 186,77 848,10 

PASYWA RAZEM: 37 697,33 16 014,19 

Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi w latach 2013–2015 suma pasywów Grupy wzrosła 
niemal sześciokrotnie, tj. z poziomu 6,5 mln zł na początku 2013 r. do ok.39,6 mln zł na koniec 2015 r. 

Czynnikami mającymi wpływ na wzrost wartości pasywów Grupy było zarówno zwiększenie wielkości finansowania 
kapitałem obcym działalności Spółki w 2014 r. oraz dalej w 2015 r. (zaciągnięcie nowych kredytów, a także 
pozyskanie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) oraz wzrost wartości kapitału własnego (spowodowany głównie 
zatrzymaniem znacznej wartości zysku netto) oraz podwyższenia kapitału zakładowego w 2015 r. Wzrost wartości 
pasywów skorelowany był ze wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz wyników netto Emitenta.  

Wzrost wartości sumy pasywów był szczególnie widoczny w 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie z emisji 
Akcji Serii D o wartości ponad 10 mln zł, a także znaczącego wzrostu wyniku netto (o czym mowa w pkt 7.3 
Prospektu „Wynik operacyjny”), który osiągnął na koniec roku ok. 12 mln zł. W przypadku zysku netto, jego istotny 
wzrost wynika z faktu rozpoznania w Grupie znaczącego aktywa podatkowego na kwotę 8,5 mln zł.  

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące 
majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

Kapitał własny  

Wartość kapitału własnego ulegała wzrostowi na przestrzeni lat 2013-2015. Należy jednak zauważyć, że wartość 
skonsolidowanego kapitału własnego Grupy na koniec 2013 r. wobec wartości z 2012 r. uległa zmniejszeniu ze 
względu na ujemny wynik netto Grupy w badanym roku. W 2012 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisje 8,8 mln sztuk Akcji Serii B, przez co łączna wartość kapitałów własnych Spółki wrosła 
z poziomu 1,94 mln zł na początku 2012 r. do 5,05 mln zł na koniec 2012 r. Akcje Serii B zostały zaoferowane w 
drodze subskrypcji prywatnej inwestorom. Powyższe dokapitalizowanie Spółki pozwoliło odejść od produkcji gier 
na zlecenie na rzecz rozpoczęcia produkcji i publikacji własnych gier. Efektem była premiera bestsellerowej gry 
Real Boxing w listopadzie 2012 r., co doprowadziło do znacznego wzrostu przychodów w kolejnych latach. 

Następnie w 2015 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 2 000 000 Akcji Serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 
5 zł za jedną akcję. Z powyższej emisji Spółka pozyskała 10 mln zł, które zwiększają wartość kapitału własnego. 
Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

Poza powyższymi okolicznościami, źródłem wzrostu kapitału własnego Grupy był zysk zatrzymywany w Spółce. 
Łącznie w analizowanym okresie obejmującym lata 2013-2015 Spółka zatrzymała per saldo blisko 5,5 mln zł zysku 
netto.  

W 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
w celu zrealizowania założeń akcyjnego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki w 
drodze emisji 296 465 Akcji Serii C o kwotę ok. 0,3 mln zł. Podwyższenie to nie miało znaczącego wpływu na 
wysokość kapitału własnego. Niemniej, w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. ujęto koszty funkcjonowania programu 
motywacyjnego. W części dotyczącej roku 2014 została ujęta różnica pomiędzy kursem zamknięcia z dnia 
przyznania akcji (tj. z dnia 31 lipca 2014 roku) a ceną nabycia (0,10 zł) przez osoby uprawnione do nabycia po 
cenie nominalnej, proporcjonalnie do warunków lock-up trwającego 36 miesięcy. Kwota ta wyniosła dla 2014 roku 
103,3 tys. zł i również nie stanowiła istotnej zmiany wielkości kapitału własnego. Na dzień 31 grudnia 2015 r. koszt 
związany z programem motywacyjnym wynosił  w kapitale własnym ok. 518,9 tys. zł. 

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 Akcji Serii E. Podwyższenie zostało 
dokonane w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego, a przydział miał miejsce 9 września 2015 r. 
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Wszystkie akcje zostały objęte przez osoby uprawnione. Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 8 
grudnia 2015 r.  

Kapitał obcy  

Kredyty i pożyczki 

Na Datę Prospektu Grupa finansuje swoją działalność m.in. w oparciu o kredyt obrotowy oraz, w mniejszym 
zakresie, w oparciu o kredyty w rachunku bieżącym. W analizowanym okresie zobowiązania kredytowe (zarówno 
o charakterze krótkoterminowym, jak i długoterminowym) pojawiały się w pasywach dopiero na koniec 2014 r. 
Spółka w dniu 29 maja 2014 r. podpisała umowę z mBank S.A. o kredyt obrotowy w celu finansowania bieżącej 
działalności. Przyznana kwota wynosiła 1 mln zł i została przyznana na okres 24 miesięcy. Wysokość 
oprocentowania jest równa zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M dla kredytów międzybankowych 
jednomiesięcznych w PLN, powiększonej o marżę banku. Spółka nie posiada opóźnień w opłacaniu rat kredytu 
wraz z należnymi odsetkami. 

Natomiast w 2015 r. mBank S.A. udzielił Grupie kredytu obrotowego do wysokości 2,7 mln zł (odnowienie umowy 
z 2014 r. wraz ze zwiększeniem kwoty kredytu). Odsetki z tytułu kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego 
kredytu w skali roku i są równe zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę. 

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie zobowiązań odsetkowych Grupy w zakresie kredytów i pożyczek 
w latach 2013-2015 oraz w I kwartale 2016 r. 

Zobowiązania finansowe 

(dane w tys. zł) 

 
31.03.2016 

 
31.03.2015 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
01.01.2013 

Kredyty w rachunku bieżącym      -  -  - 

Kredyty bankowe, w tym  2 914,74  748,08  3 148,08  833,33  - 

O okresie spłaty do 12 miesięcy  1 033,33  248,08  958,33  333,33  -    

O okresie spłaty powyżej 12 miesięcy  1 881,41  500,00  2 189,74  500,00  -    

Pożyczki od pozostałych jednostek      -  -  - 

           

Udział kredytów w pasywach  7,73%  4,67%  7,96%  5,94%  0,00% 

Źródło: Emitent 

Leasing  

Spółka użytkuje część sprzętu elektronicznego w ramach leasingu finansowego. Dla każdej umowy leasingowej 
Spółka wystawiła weksel in blanco (z deklaracją wekslową). Średni okres obowiązywania umowy leasingu wynosi 
30 miesięcy. Spółka ma możliwość zakupu wynajmowanego sprzętu za kwotę jego wartości nominalnej na koniec 
obowiązywania umowy. Zobowiązania Spółki wynikające z umów leasingu finansowego są zabezpieczone 
wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

Oprocentowanie wszystkich zobowiązań z tytułu leasingu finansowego jest stałe na dzień zawarcia 
poszczególnych umów i wynosi od 1,64% do 2,61%. 

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (tj. wartość bieżącą minimalnych 
opłat leasingowych) Grupy za lata 2013-2015. 

Zobowiązania finansowe 
(dane w tys. zł) 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  913,59  262,74  260,36 

Udział leasingu w pasywach  2,31%  1,87%  3,39% 

Źródło: Emitent 
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Łączna wartość netto aktywów użytkowanych przez Grupę (tj. minimalnych opłat leasingowych) na podstawie 
umów leasingu wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 r. niemal 914 tys. zł.  

Dofinansowania ze środków publicznych  

Na Datę Prospektu Grupa finansuje działalność badawczą, rozwojową oraz promocyjną między innymi 
z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych, w tym m.in. w ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG). Emitent pozyskuje środki głównie na podstawie umów zawartych z NCBiR oraz Ministrem 
Gospodarki.  

Najistotniejszym projektem realizowanym przez Grupę z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych 
jest projekt dotyczący stworzenia „silnika międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego 
wspierającego fotorealistyczne gry mobilne”. Wysokość dofinansowania tego przedsięwzięcia wynosi ok. 3,36 mln 
zł (tj. ok. 2,88 mln zł z przeznaczeniem na badania przemysłowe oraz 0,48 mln zł z przeznaczeniem na prace 
rozwojowe) przy całkowitym koszcie projektu oszacowanym na 5,67 mln zł.  

Spółka zrealizowała zakres rzeczowy i finansowy projektu do dnia 31 grudnia 2015 r., a część wdrożeniową 
projektu do dnia 31 marca 2016 r. 

Spółka zrealizowała w 2014 roku projekt pt. „Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne 
stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej oraz Azji 
południowo-wschodniej” w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL. Całkowita wartość projektu wynosiła 
239 744,55 zł, z czego dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na poziomie 85% wyniosło 154 587,00 zł. Projekt 
został zakończony i rozliczony przez NCBiR w 2014 roku. 

Umowa o dofinansowanie projektu „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego 
wspierający fotorealistyczne gry mobilne” z dnia 21 maja 2014 r. została szczegółowo opisana w rozdziale 
11 Prospektu „Istotne umowy”. 

Inne znaczące pozycje Pasywów 

Instrumenty finansowe 

Grupa na dzień 31 marca 2016 r. wykazywała w pozycji instrumenty finansowe wartości 8 987 tys. zł. W pozycji 
instrumenty finansowe księgowane są kontrakty, które skutkują jednocześnie powstaniem składnika aktywów 
finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. W 
pozycji instrumenty finansowe Grupa zaksięgowała wycenę opcji należącej do GPV I. 

Szczegółowe informacje nt. wskazanej wyżej wyceny opcji zostały zamieszczone w pkt 7.6.2 Prospektu „Informacje 
na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta przynajmniej w ciągu 
bieżącego roku obrotowego” w ppkt „Umowa inwestycyjna z GPV I przez GPV I Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna (GPV I)”. 

Pozostałe zobowiązania  

W grupie pozostałych zobowiązań finansowych Grupa zarejestrowała znaczącą wartość w kwocie 2,4 mln zł na 
koniec I kwartału 2016 r. w pozycji pozostałych zobowiązań długoterminowych. Wskazana kwota związana jest z 
rozliczeniem dotacji środków unijnych i będzie rozliczana w czasie równolegle do odpisów amortyzacyjnych. 
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7.4.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

W tabeli poniżej zaprezentowano Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Grupy w latach 2013-2015. 

(dane w tys. zł) 
Za okres:  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Za okres:  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

Za okres:  
01.01.2013 - 
31.12.2013 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

Zysk (strata) netto 7 587,48 670,61 -2 792,81 

Korekty razem -1 957,63 4 147,66 5 570,05 

Amortyzacja 2 384,19 1 878,16 1 606,28 

Zapłacony podatek dochodowy -859,01 -131,62 -208,92 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14,50 49,11 14,44 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 540,17 1 815,80 3 633,37 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności 223,87 0,00 0,00 

Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych 

- - - 

Zmiany w kapitale obrotowym -7 676,91 681,66 705,64 

   - Zmiana stanu rezerw 47,00 389,07 34,05 

   - Zmiana stanu zapasów -17,05 373,70 -390,00 

   - Zmiana stanu należności -239,34 -1 440,38 918,45 

   - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem zobowiązań fin. 

1 877,53 1 674,73 234,95 

   - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 345,05 -315,47 -91,82 

Inne korekty 415,56 -145,45 -180,75 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

5 629,85 4 818,28 2 777,24 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -10 105,84 -4 967,63 -2 031,67 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 200,00 - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -159,25 -576,92 -52,07 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych 

0,70 - 255,84 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -    -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
inwestycyjnych 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

-    -    -558,44 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

-    -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 

-    -    -    

Wydatki na nabycie jednostek zależnych 
(pomniejszone o przejęte środki pieniężne) 

-    -    -    

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych -    -    -    

Pożyczki udzielone -    -115,97 -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i innych 
akt.fin 

-    -    -    

Otrzymane odsetki 71,06  11,96  -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-9 993,33 -5 648,55 2 386,35 
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PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 9 231,23     

Nabycie akcji własnych -4,85     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

      

Wykup dłużnych papierów wartościowych       

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 700,00 1 000,00   

Spłaty kredytów i pożyczek -385,26 -166,67   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -227,09 -147,57 -194,29 

Dywidendy wypłacone       

Otrzymane dotacje 1 781,22 1 390,94   

Odsetki zapłacone -95,99 -61,07 -14,44 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

12 999,25  2 015,63  -208,73 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 8 635,77 1 185,36 182,15 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM 

8 635,77 1 185,36 182,148 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

-    -    -    

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 556,07 370,72 188,57 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 10 191,84 1 556,07 370,72 

Źródło: Emitent 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

(dane w tys. zł) 

Za okres: 01.01.2016 - 
31.03.2016 

Za okres: 01.01.2015 - 
31.03.2015 

    

Zysk (strata) netto 127,20 715,80 

Korekty razem 725,87 1843,47 

Amortyzacja 1317,91 796,48 

Zapłacony podatek dochodowy -793,92 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48,83 -13,58 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności 83,75 38,72 

Zmiany w kapitale obrotowym -325,54 1014,84 

   - Zmiana stanu rezerw 129,10 -56,77 

   - Zmiana stanu zapasów 0,00 -116,40 

   - Zmiana stanu należności 912,40 349,24 

   - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań fin. -1334,42 792,65 

   - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32,64 46,12 

Inne korekty 394,84 7,01 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 853,07 2559,27 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 0,00 0,00 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -3352,42 -1660,44 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 0,00 200,00 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15,98 -48,69 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 0,00 -28,46 

Pożyczki udzielone 0,00 0,00 

Otrzymane odsetki 0,00 0,57 
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Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3368,40 -1537,03 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 0,00 0,00 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 

Nabycie akcji własnych -1,31 0,00 

Wpływy  z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

Spłaty kredytów i pożyczek -233,33 -30,26 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -63,32 -31,22 

Otrzymane dotacje 0,00 471,82 

Odsetki zapłacone -48,83 -7,02 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -346,79 403,33 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -2862,12 1425,57 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 
w tym: -2862,12 1425,57 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10191,84 1556,07 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  7329,72 2981,64 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
Źródło: Emitent, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2016 r. 

Rok 2013  

W 2013 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż gry Real Boxing na dużą skalę (premiera miała miejsce w listopadzie 
2012 r.). W wyniku wzrostu sprzedaży, Emitent w analizowanym roku wypracował środki z działalności operacyjnej 
(głownie za sprawą amortyzacji, która związana była z rozliczeniem nakładów na koszty zakończonych prac 
rozwojowych, tj. gier), z której sfinansowana została działalność inwestycyjna oraz regulowane były zobowiązania 
leasingowe. Istotnym czynnikiem kształtującym przepływy z działalności operacyjnej była korekta z tytułu straty 
z działalności inwestycyjnej o wartości 3,63 mln zł, która dotyczyła głównie  wyceny wartości opcji na dzień 
31 grudnia 2013 r. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2013 r. były dodatnie i osiągnęły poziom 2,78 mln zł. 

Z działalności inwestycyjnej Grupa zarejestrowała ujemne przepływy pieniężne z tytułu wydatków na nabycie 
wartości niematerialnych (ok. 2 mln zł). Wynika to z tego, iż zgodnie z MSR nakłady, m.in. na wytworzenie 
programów komputerowych (gry) oraz prace badawcze i rozwojowe, Grupa ujmuje jako wartości niematerialne 
(koszty zakończonych prac rozwojowych oraz prace rozwojowe w toku realizacji). Z działalności inwestycyjnej 
Grupa odnotowała ujemne przepływy o wartości ok. - 2,39 mln zł. 

Z tytułu działalności finansowej, Grupa odnotowała również ujemne przepływy pieniężne, lecz o niskiej wartości, tj. 
-0,21 mln zł. (spłata rat leasingowych). Saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej było ujemne, co 
oznaczało, iż Spółka zmniejszyła saldo zobowiązań finansowych w tym okresie. 

Ostatecznie Grupa w 2013 r. osiągnęła nadwyżkę gotówki, przez co nie występowało zapotrzebowanie na 
dodatkowy kapitał z zewnątrz. Sytuacja, jaka miała miejsce w 2013 r., pozwoliła na budowanie majątku 
przedsiębiorstwa. 

Rok 2014  

W roku 2014 r. Grupa wypracowała środki z działalności operacyjnej w wysokości ok. 4,82 mln zł. Kluczową rolę w 
ukształtowaniu środków pieniężnych z działalności operacyjnej odegrała dodatnia suma korekt, w tym szczególnie 
korekty z tytułu amortyzacji (1,88 mln zł), a także strata z tytułu działalności inwestycyjnej.  

Ponadto, w analizowanym okresie Emitent dokonał kolejnych, znaczących inwestycji w produkcję oraz rozwój gier. 
Inwestycje obejmowały wydatki na produkcję gier: Godfire: Rise of Prometheus, Real Boxing (kolejne wersje na 
PC, Apple Mac oraz liczne aktualizacje wersji mobilnych), a także na badania i rozwój. W rachunku przepływów 
pieniężnych nakłady te zostały odzwierciedlone w postaci przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
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(zostały ujęte w postaci wydatków na nabycie wartości niematerialnych w kwocie -4,97 mln zł), co było decydującym 
czynnikiem kształtującym ten rodzaj przepływów pieniężnych. Łącznie przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej były ujemne i wyniosły niemal - 5,65 mln zł. 

W odniesieniu do działalności finansowej, Spółka wygenerowała dodatnie przepływy w kwocie ok. 2 mln zł, na którą 
to kwotę składało się pozyskanie od mBank S.A. kredytu obrotowego w kwocie blisko 1 mln zł przeznaczonego na 
finansowanie bieżącej działalności, a także rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych na kwotę 
1,39 mln zł. 

Struktura przepływów pieniężnych Spółki za 2014 r. odzwierciedla dokonywane przez Grupę inwestycje w rozwój 
produktów (w tym głównie Real Boxing oraz Real Boxing 2). Nakłady te pokrywane są w części z wypracowanych 
zysków, ale też z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Rok 2015  

W 2015 r. Grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie ok. 5,63 mln zł. 
Decydującym czynnikiem kształtującym wartość przepływów był poziom zysku netto wypracowanego w tym 
okresie. Wpływ na przepływy w 2015 r. miała suma korekt na poziomie -1,96 mln zł. W raportowanym okresie 
wartość  środków zaangażowanych w kapitał obrotowy, w tym głownie w obszarze stanu rozliczeń 
międzyokresowych, wynosiła 9,35 mln zł.  

W roku 2015 r. Grupa kontynuowała prace w zakresie produkcji gry (Real Boxing 2 oraz aktualizacji poprzednio 
wydanych produktów), a w rachunku przepływów pieniężnych odnotowano ujemne przypływy z działalności 
inwestycyjnej w kwocie -9,99 mln zł. Podstawowym czynnikiem kształtującym te przepływy były wydatki na nabycie 
wartości niematerialnych na poziomie 10,11 mln zł, co odzwierciedlało głównie koszty zakończonych prac 
rozwojowych na produkcję gry. W obszarze działalności finansowej Grupa w 2015 r. odnotowała dodatnie 
przepływy w kwocie niemal 13,0 mln zł. Dominującą składową tej wartości były wpływy netto z emisji Akcji Serii C 
w kwocie niemal 10 mln zł, a także otrzymane dotacje w kwocie ponad 1,7 mln zł, ale także przyrost środków z 
tytułu zaciągnięcia nowych kredytów (mBank S.A. udzielił Grupie kredytu obrotowego do wysokości 2,7 mln zł, tj. 
odnowienie umowy z 2014 r. wraz ze zwiększeniem kwoty kredytu). 

W I kwartale 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 0,85 mln zł. 
Czynnikiem wpływającym na wielkość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej był poziom amortyzacji, 
do niekorzystnych zalicza się zaś niski wynik netto, a także zmianę zobowiązań krótkoterminowych.  

Grupa w I kwartale 2016 r. poniosła nakłady na wartości niematerialne i prawne w wysokości przekraczającej 
3,3 mln zł związane z produkcją gier Metal Fist: Urban Domination oraz Real Boxing 2: Rocky. Natomiast, w 
obszarze działalności finansowej Grupa dokonała częściowej redukcji zadłużenia kredytowego, a także poniosła 
wydatki związane z finansowaniem działalności leasingiem. 

7.4.3 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta 

Na wykresie poniżej zaprezentowano strukturę pasywów Grupy według najistotniejszych pozycji. 
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Źródło: Emitent 

Struktura pasywów Grupy w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. uległa zmianie. Emitent z modelu, 
gdzie wykorzystuje się znacznie dźwignię finansową, przeszedł do modelu konserwatywnego, w którym 
dominującym źródłem finansowania jest kapitał trwały (głownie kapitał własny). Wcześniej, w dacie 1 stycznia 2013 
r. dominującym składnikiem pasywów Grupy był kapitał własny (stanowiąc 88% pasywów). Udział zobowiązań 
krótkoterminowych wynosił 10%, a długoterminowych stanowił marginalną wartość. 

Niemniej już w 2013 r. struktura pasywów Grupy uległa zmianie. Udział kapitał własnego spadł do poziomu 37%, 
natomiast istotnemu wzrostowi uległ udział zobowiązań krótkoterminowych, osiągając udział w pasywach na 
poziomie blisko 60%. Decydującym elementem mającym wpływ na tak znaczący wzrost zobowiązań 
krótkoterminowych było zaksięgowanie wyceny instrumentów pochodnych Grupy. Należy mieć na uwadze, że 
w latach 2013-2015 Grupa była stroną dwóch umów opcji: 

1. „opcja wniesienia" zakładała, że inwestor GPV I w ciągu dwóch lat od daty zawiązania Vivid Games s.k.a., 
będzie miał prawo wniesienia wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Vivid Games s.k.a. jako wkładu 
niepieniężnego na pokrycie 1 500 000 (słownie: półtora miliona ) akcji Spółki nowej emisji (opcja wniesienia 
nie została wykorzystana i w związku z powyższym uległa wygaśnięciu);  

2. „opcja sprzedaży" zakładała prawo GPV I, po upływie 2 lat od zawiązania Vivid Games s.k.a., do zbycia na 
rzecz Grupy (Grupa na żądanie GPV I będzie zobowiązana do nabycia wszystkich akcji posiadanych przez 
GPV I w Vivid Games s.k.a.), za cenę równą łącznej cenie 1 500 000 (słownie: półtora miliona) akcji Spółki 
obliczonej na podstawie średniej cen zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect z ostatnich trzydziestu sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego 
żądania wykonania opcji sprzedaży, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu 
podziału zysku i umorzenia posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. Opcja sprzedaży może być 
wykonana w terminie do 1 lipca 2018 roku.  

W dniu 18 grudnia 2015 roku Emitent podpisał z GPV I porozumienie, na mocy którego powyższa opcja wniesienia 
oraz opcja sprzedaży wygasły, a Grupa stała się stroną „nowej opcji wniesienia" i „nowej opcji sprzedaży".  

Istota nowej opcji wniesienia sprowadza się do uprawnienia GPV I, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, do 
objęcia 1 500 000 akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a.   

Istota nowej opcji sprzedaży sprowadza się do uprawnienia GPV I, w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 
1 lipca 2020 roku, do zbycia na rzecz Spółki, akcji Vivid Games s.k.a. za cenę za wszystkie akcje obliczoną jako 
iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi zamknięcia notowań akcji 
Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym (w zależności od tego 
gdzie będą notowane akcje Spółki w danym momencie) z ostatnich trzydziestu sesji poprzedzających datę złożenia 

59% 58%

33% 31%

4%
17%

14% 14%

37%
26%

53% 56%

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2015

Struktura pasywów Grupy VIVID GAMES
(na danych skonsoldiowanych w %)

Zobowiążania krótkoterminowe Zbowiązania długoterminowe Kapitał własny
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przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu 
podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a.  

Grupa dokonała wyceny nowej opcji sprzedaży, która na dzień 31 grudnia 2015 r. wg metody Monte Carlo wyniosła 
8 986 701,40 zł (na 31 grudnia 2014 r. 5 793 661,90 zł, a na 31 grudnia 2013 r. 3 675 409,66 zł) i ujęła tę wycenę 
w pozycji instrumenty pochodne i zaklasyfikowała to zdarzenie jako krótkoterminowe w związku z najwcześniejszą 
datą realizacji nowej opcji sprzedaży.  

Od 2014 r., gdy Emitent zaczął korzystać z finansowania z kredytów bankowych, udział kapitału własnego w sumie 
bilansowej Spółki uległ dalszemu spadkowi do poziomu 26% na koniec roku. Jednocześnie znacznie wzrósł udział 
zobowiązań długoterminowych, które wcześniej wykazywały wartości nieistotne. 

Natomiast w 2015 r., mimo ogólnego wzrostu wartości sumy bilansowej, udział kapitału własnego uległ istotnemu 
zwiększeniu (osiągając poziom 53%). Znaczny wzrost wartości tej pozycji majątku Grupy odnotowany został po 
przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Serii C w lipcu 2015 r. o wartości 10 mln zł. Udział zobowiązań 
długoterminowych był na ustabilizowanym poziomie, a udział zobowiązań krótkoterminowych w sumie pasywów 
również nie przekraczał wskaźników bezpiecznych. 

Analiza zadłużenia i płynności  

W tabeli poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki zadłużenia oraz płynności Grupy za lata 2013 – 2015 
oraz I kwartał 2016 r. 

  31.03.2016  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  0,44  0,47  0,74  0,63 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego  0,14  0,14  0,17  0,04 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego  0,80  0,90  2,91  1,73 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 

ogółem zadłużeniem finansowym 

 
0,61 

 
0,20 

 
0,31 

 
0,09 

Trwałość struktury finansowania  0,69  0,67  0,42  0,41 

Pokrycie aktywów kapitałem stałym  0,94  1,00  0,63  0,54 

Kapitał obrotowy 

(dane w tys. zł) 

 
7 187,57 

 
9 095,19 

 
2 266,49 

 
1 029,18 

Wskaźnik płynności bieżącej  3,82  3,20  1,98  2,17 

Wskaźnik płynności szybkiej  3,80  3,19  1,97  1,73 

Wskaźnik płynności podwyższonej  3,00  2,54  0,90  0,53 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników:  
wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa  
wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / aktywa  
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny  
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ogółem zadłużeniem finansowym = zobowiązania finansowe ogółem / 
kapitał własny ogółem  
trwałość struktury finansowania = (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / pasywa razem  
pokrycie aktywów kapitałem stałym = (kapitał własny ogółem +zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe  
kapitał obrotowy = aktywa obrotowe– zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów pochodnych 
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów 
pochodnych 
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wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem 
instrumentów pochodnych 
wskaźnik płynności podwyższonej = (aktywa obrotowe – zapasy - należności) / zobowiązania krótkoterminowe z 
wyłączeniem instrumentów pochodnych 

Analiza stanu zadłużenia 

Poziom ogólnego zadłużenia spadł z poziomu 63% na koniec 2013 r. do ok. 44% na koniec I kwartału 2016 r. 
Oznacza to, że zasoby finansowe znajdujące się w posiadaniu Grupy pozwalają jej na samodzielne finansowanie 
jej działalności oraz majątku.  

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego w latach 2013-2015 oraz w I kwartale 2016 r. wykazywał wartości 
nieistotne. W wyniku pozyskania przez Spółkę kredytu o wartości 1 mln zł oraz ze względu na fakt, że w grupie 
zobowiązań długoterminowych ujęto również rozliczenia międzyokresowe z tytułu dotacji, wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego na koniec 2014 r. wzrósł z 4% na koniec 2013 r. do ok 17% na 31 grudnia 2014 r. Na koniec 
2015 r. wskaźnik ten uległ korekcie do poziomu 14% i na takim się utrzymał w pierwszym kwartale 2016 r.  

Kolejny parametr, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (tj. stosunku kapitałów obcych do własnych, a w skrócie 
capital gearing) określa wielkość posiadanych przez firmę długów (kapitałów obcych) przypadających na jednostkę 
kapitału własnego firmy. Poziom poniżej 1 oznacza, że kapitały własne Spółki są większe niż jej dług, a wzrost 
wartości wskaźnika w poszczególnych okresach oznacza wzrost udziału długu w finansowaniu działalności firmy. 
W przypadku Grupy wartość tego wskaźnika w 2013 r. nie przekraczała 2. W 2014 r. wartość wskaźnika wynosiła 
prawie 3. W 2015 r. wartość wskaźnika wróciła do poziomu poniżej 1 (osiągając na koniec roku 2015 r. wartość ok 
0,9, a na dzień 31 marca 2016 r. 0,8). 

Wskaźnik trwałości struktury finansowania sprawdza strukturę finansowania w przedsiębiorstwie środkami, które 
w Spółce znajdować się będą dłużej niż rok. Im większa jego wartość, tym lepsza sytuacja finansowa 
przedsiębiorstwa w danym momencie oraz niższe ryzyko utraty płynności długoterminowej. W przypadku Grupy 
wartość tego wskaźnika w całym analizowanym okresie była na poziomie 40-70%. W 2015 r. wskaźnik ten osiągnął 
poziom 0,67, a w I kwartale 2016 r. uległ dalszemu polepszeniu do poziomu 0,69. 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi sprawdza czy aktywa trwałe w Spółce pokryte są kapitałem, 
który w firmie znajdować się będzie dłużej niż rok. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepsza sytuacja w firmie. W 
przypadku Grupy przez cały okres obejmujący lata 2013-2015 oraz w I kwartale 2016 r. wskaźnik ten ulegał 
stopniowym wzrostom na koniec kolejnych lat obrotowych, osiągając na koniec analizowanego okresu wartość 
ok. 1. 

Kapitał obrotowy 

Poziom kapitału obrotowego netto Grupy (licząc bez uwzględnienia wyceny opcji zaksięgowanych jako instrumenty 
pochodne w ramach zobowiązań krótkoterminowych Grupy) w latach 2013-2015 ulegał stopniowym wzrostom. 
Wzrost ten odzwierciedlał sukcesywny rozwój skali działalności Grupy. Na koniec 2013 r. wartość kapitału 
obrotowego netto (KON) nieznacznie przekraczała 1 mln zł, następnie wartość ta wzrosła do poziomu 2,27 mln zł 
na koniec 2014 r., natomiast w 2015 r. KON wyniósł już 9,10 mln zł.  

Niemniej wzrost KON w 2015 r. był wynikiem znaczącego wzrostu wartości aktywów obrotowych w tym okresie, co 
wynikało z kilku czynników. Jednym z nich było pozyskanie w lipcu 2015 r. (w wyniku oferty publicznej Akcji Serii C) 
10 mln zł, co zostało odzwierciedlone w wartości środków pieniężnych. Natomiast w związku ze znacznymi 
nakładami poniesionymi na produkcję gier, m.in Metal Fist: Urban Domination, w I kwartale 2016 r. wartość kapitału 
obrotowego netto w tym okresie uległa spadkowi do poziomu ok. 7,2 mln zł. 

Wysokość kapitału obrotowego netto Spółki w poszczególnych latach objętych analizą odpowiadała tej części 
bieżących potrzeb finansowych Spółki, które wynikają z bieżącej działalności operacyjnej i nie zostały pokryte przez 
bieżące zobowiązania bez kredytów krótkoterminowych. 



 

91 

7.4.4 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które 
miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną 
Emitenta 

Emitent nie identyfikuje żadnych ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które 
mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.  

7.4.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań 
dotyczących znaczących inwestycji oraz środków trwałych 

Do Daty Prospektu organy zarządzające Emitenta nie podjęły wiążących zobowiązań w zakresie 
znaczących inwestycji w przyszłości. 

 Inwestycje 

7.5.1 Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu 

Emitent nie posiada istotnych rzeczowych aktywów trwałych. Sprzęt komputerowy, w tym serwery, urządzenia do 
pracy zespołu są finansowane ze środków własnych oraz w postaci leasingu finansowego.  

W latach 2013-2015 Spółka poniosła nakłady na wartości niematerialne (licząc wg MSR). Zgodnie z MSR 
wytworzone programy komputerowe (gry) Spółka powinna prezentować jako wartości niematerialne (koszty 
zakończonych prac rozwojowych). W celu dostosowania zasad wyceny, Spółka przekwalifikowała oprogramowanie 
z pozycji wyrobów gotowych do wartości niematerialnych, jednocześnie cofając koszty odniesione w wynik 
i naliczając odpisy amortyzacyjne (przyjęty okres amortyzacji wartości niematerialnych przyjęto od 12 do 60 
miesięcy). Natomiast oprogramowanie w trakcie realizacji przekwalifikowano z pozycji produkcji w toku do wartości 
niematerialnych w realizacji. 

W 2012 r. Emitent wyprodukował oraz opublikował grę Real Boxing. Premiera gry Real Boxing odbyła się w połowie 
listopada 2012 r. Gra krótko po premierze spotkała się z uznaniem graczy, natomiast część przychodów z gry 
została zarejestrowana w 2013 r. Niemniej jednak gros nakładów na produkcję pierwotnej wersji gry zostało 
poniesionych w 2012 r. Dlatego też w bilansie otwarcia na 2013 r. sporządzonym według MSR koszty produkcji gry 
Real Boxing zostały ujęte w pozycji kosztów zakończonych prac rozwojowych (tj. wartości niematerialnych), gdzie 
księgowane jest wytworzone oprogramowanie przeznaczone do sprzedaży. 

W 2013 roku rozpoczęła się produkcja kolejnej istotnej gry, tj. Godfire: Rise of Prometheus, a także kontynuowane 
były pace nad rozbudową i aktualizacjami gry Real Boxing. Według danych sporządzonych zgodnie z MSR, Emitent 
zarejestrował przepływy pieniężne z tytułu wydatków na nabycie wartości niematerialnych (ok. 2 mln zł). Natomiast 
wg MSR koszty prac nad grami na koniec 2013 r. zwiększyły wartości niematerialne, tj. koszty zakończonych prac 
rozwojowych (1,9 mln zł) oraz wartości niematerialne w realizacji (3 mln zł). 

W 2014 roku Spółka zakończyła produkcję i opublikowała grę Godfire: Rise of Prometheus. Niemniej 
w analizowanym okresie Emitent dokonał kolejnych, znaczących inwestycji w rozwój wyprodukowanych gier. 
Inwestycje obejmowały wydatki na rozwój: Godfire: Rise of Prometheus, Real Boxing (kolejne wersje na PC, Apple 
Mac, etc.), a także na prace rozwojowe. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nakłady te zostały 
odzwierciedlone m.in w postaci wydatków na nabycie wartości niematerialnych (- 4,97 mln zł). 

Ponadto, w 2014 r. Emitent zrealizował projekt inwestycyjny w oparciu o finansowanie w programie GoGlobal III. 
Spółka, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w działaniu GoGlobal, stworzyła i zweryfikowała strategię 
komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na 
rynkach Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej. Projekt został zrealizowany w 2014 r., a  rozliczony 
w 2015 r. Wartość projektu wynosiła ok. 0,24 mln zł. 

Na koniec 2015 r. wydatki na nabycie wartości niematerialnych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym wg MSR wyniosły ok. 17.2 mln zł, z czego koszty zakończonych prac rozwojowych wyniosły 11.5 mln 
zł, a wartości niematerialnych 5,5 mln zł. 
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Wzrost w pozycji wartości niematerialne w 2015 r. jest wynikiem kontynuacji prac nad grą Real Boxing 2, 
zaksięgowania kosztów rozpoczętej produkcji nowej gry Grupy Metal Fist: Urban Domination, oraz prac nad 
silnikiem międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego. Prace produkcyjne nad tytułem 
Metal Fist: Urban Domination uległy w 2015 r. znacznej intensyfikacji osiągając etap grywalnego prototypu. Spółka 
prowadzi obecnie rozmowy w zakresie pozyskania światowej klasy marki, która w znaczny sposób może umocnić 
pozycję gry wśród odbiorców. Data premiery jest uzależniona od toczących się rozmów z potencjalnym podmiotem 
posiadającym prawa do takiej marki.  

Wartość gry Real Boxing 2 została oszacowania na podstawie wyceny w oparciu o metodę excess revenue, 
w której zdyskontowaniu podlegają przyszłe przepływy pieniężne. Założeniem dla wyceny Real Boxing 2 były 
prognozy wyników, które dodatkowo przetestowano analizą scenariuszową. Wycena została sporządzona przez 
niezależny podmiot – firmę Groundfrost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Od 2014 r. do końca 2015 r. Spółka realizowała projekt inwestycyjny w ramach działania 1.4 POIG, dla którego 
instytucją pośrednicząca ̨jest NCBiR. Projekt dotyczył prac nad stworzeniem autorskiego silnika 
międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierającym fotorealistyczne gry mobilne. 

Łączna wartość́ projektu wynosiła 4,53 mln zł, a jego zakończenie miało miejsce na koniec 2015 r. Projekt 
częściowo sfinansowany został dzięki wsparciu ze środków z NCBiR (na poziomie 2,79 mln zł). 

W ostatnich miesiącach 2015 r. Spółka uruchomiła platformę wydawniczą – Vivid Games Publishing. Jest to własna 
platforma wydawnicza, otwarta dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych współpracą przy wydawaniu gier 
mobilnych. System ten umożliwia innym producentom (deweloperom) dystrybucję gry do klientów końcowych przy 
wsparciu merytorycznym oraz technologicznym Grupy, a Grupie przyniesie dodatkowe prowizje z tytułu obsługi 
kolejnych produktów wyprodukowanych przez zewnętrzne studia. Szczegółowy opis tej platformy znajduje się w 
pkt 10.8 Prospektu „Strategia”. 

Grupa planuje aktualizowanie i rozbudowę opisanych powyżej technologii w kolejnych okresach. 

7.5.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi aż do Daty Prospektu 

Na Datę Prospektu Emitent, po premierze gry Real Boxing 2: Creed, pracuje nad dalszym rozwojem tego tytułu. 
Już w marcu 2016 roku zaimplementowano istotną aktualizację zmieniającą nazwę gry na Real Boxing 2: Rocky 
oraz wprowadzającą szereg nowych legendarnych bokserskich postaci. Dalsze prace nad aktualizacjami Real 
Boxing 2 Emitent będzie kontynuował  w 2016 r. obok prac nad grą Metal Fist: Urban Domination (planowana 
premiera w 2016 r.). Skala nakładów inwestycyjnych poniesionych przy produkcji Metal Fist: Urban Domination 
będzie uzależniona od wybranego rozwiązania, stopnia skomplikowania gry, gameplay, funkcjonalności gry, liczby 
postaci, aren oraz wielu innych czynników, które mają wpływ na rodzaj i nakład pracy oraz wydatków. Po fazie 
podstawowej produkcji nastąpi etap soft launch podczas którego gra przejdzie kolejny etap weryfikacji, wynikiem 
czego mogą nastąpić dotąd nie zaplanowane zmiany, poprawki, itp. Emitent nie jest w stanie oszacować nakładów 
ponoszonych na Metal Fist: Urban Domination na Datę Prospektu.  

Spółka na bieżąco realizuje plany inwestycyjne zakładane w strategii rozwoju, w tym m.in. ponosi nakłady na 
tworzenie technologii i narzędzi potrzebnych do wdrożenia i rozwoju działalności wydawniczej oraz rozbudowę 
systemów analitycznych, optymalizujących proces monetyzacji gier, a także służących udoskonaleniu systemów 
dostarczania danych w czasie rzeczywistym. 

Ponadto, w 2015 r. trwały prace produkcyjne nad tytułem Metal Fist: Urban Domination, które uległy intensyfikacji 
dochodząc do etapu grywalnego prototypu. Spółka prowadzi obecnie rozmowy w zakresie pozyskania światowej 
klasy marki, która w znaczny sposób może umocnić pozycję gry wśród odbiorców. Data premiery jest uzależniona 
od toczących się rozmów z potencjalnym podmiotem posiadającym prawa do takiej marki. Soft-launch gry 
zaplanowany jest na drugą połowę 2016 roku. 

Równolegle Grupa prowadzi działania związane z programem publikacji gier zewnętrznych (w oparciu o platformę 
wydawniczą Vivid Games Publishing) oraz prace koncepcyjne platformy mobilnego e-sportu. 
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W maju 2016 roku Emitent zawarł umowę na wydawanie gry akcji osadzonej w świecie Sci-Fi – Nox Raiders, 
będącej innowacyjnym połączeniem gatunków typu: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3”, natomiast w lipcu 2016 
roku Emitent zawarł umowę na wydanie wyścigowej gry akcji pt. Prime Time Rush. 

7.5.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy 
zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania 

W dniu 22 września 2015 r. Emitent zawarł umowę licencyjną z MGM Interactive (spółką zależną od Metro-
Goldwyn-Meyer Inc.) w  przedmiocie wykorzystania w grze Real Boxing 2 określonych postaci oraz innych 
materiałów z filmu „Creed”, którego produkcją zajmują się Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures 
i New Line Cinema oraz z popularnej serii filmów bokserskich „Rocky”. Umowa dotyczy praw do filmu „Creed” 
(premiera kinowa 25 listopada 2015), oraz wszystkich produkcji z serii „ROCKY”, tj. „ROCKY” (1976), „ROCKY II” 
(1979), „ROCKY III” (1982), „ROCKY IV” (1985), „ROCKY V” (1990) i „ROCKY BALBOA” (2006). Szczegółowe 
informacje dotyczące przedmiotowej umowy przedstawiono w rozdziale 11 Prospektu „Istotne Umowy” w ppkt 
„Pozostałe umowy”. 

Zgodnie z ogłoszoną strategią, która została opisana w pkt 10.8 Prospektu „Strategia”, Spółka zamierza 
produkować do dwóch gier w każdym roku, począwszy od 2016 r. W związku z powyższym, Spółka niebawem 
rozpocznie prace nad kolejnym tytułem własnym, z gatunku „social casino”, pod roboczą nazwą Real Casino, z 
planowaną daty publikację na II połowę 2016 r. 

Poza tym, na Datę Prospektu Spółka nie podjęła żadnych innych wiążących postanowień w przedmiocie 
jakichkolwiek konkretnych projektów realizowanych w przyszłości. Decyzje dotyczące inwestycji w konkretne nowe 
projekty będą podejmowane na bieżąco, po opracowaniu szczegółowych założeń co do koncepcji danego 
przedsięwzięcia. 

W strategii rozwoju Spółka ogłosiła plany poniesienia nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój technologii 
związanych z systemami analitycznymi, służącymi efektywniejszej monetyzacji gier.  

Spółka w maju 2016 roku podpisała pierwszą umowę wydawniczą związana z realizacją Programu Wydawnictwa 
Gier Zewnętrznych Producentów (Vivid Games Publishing). Jeszcze w 2016 roku wydana zostanie gra akcji 
osadzona w świecie Sci-Fi – Nox Raiders, będąca innowacyjnym połączeniem gatunków typu: „auto-battler”, „RPG” 
oraz „match-3”.  

W lipcu 2016 roku Emitent zawarł umowę wydawniczą w przedmiocie publikacji i częściowej produkcji gry Prime 
Time Rush. Prime Time Rush to wyścigowa gra akcji, przeznaczona dla graczy typu casual i mid-core. Umowa 
zawiera zapisy pozwalające na jej rozwiązanie po miesiącu, w razie niekorzystnej ewaluacji technicznej produktu. 

 Informacje o tendencjach 

7.6.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach 
i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego aż do Daty Prospektu 

Produkcja 

Spółka produkuje gry na urządzenia mobilne, które powstają w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy oraz 
charakteryzują się stosunkowo niskimi budżetami produkcyjnymi i promocyjnymi (w stosunku do gier konsolowych). 
Szczegółowy cykl życia produktu, od koncepcji do sprzedaży, został przedstawiony w pkt 10.4 Prospektu „Cykl 
życia produktu”.  

W okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu Spółka nie zmieniła swojego modelu produkcji gier. W 
analizowanym okresie produkcja przebiegała zgodnie z ogłoszoną strategią oraz informacjami przedstawionymi w 
Prospekcie w zakresie gier, których premiera planowana jest na 2016 rok.  

W analizowanym okresie kontynuowana była produkcja gry Metal Fist: Urban Domination. W związku z potrzebą 
dopracowania innowacyjnej rozgrywki wieloosobowej, łączącej w sobie elementy kilku gatunków, jak również 
w oparciu o doświadczenia zgromadzone od czasu premiery Real Boxing 2, pierwszej pełnoprawnej gry free-to-
play, Zarząd Spółki zadecydował o wydłużeniu czasu produkcji. Soft-launch gry zaplanowany jest na drugą połowę 
2016 roku.  
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W tym samym okresie prowadzone były również wstępne prace związane z tytułem Real Casino, jak również 
kontynuowane były badania rynku gier tego gatunku. 

Ponadto, Spółka uruchomiła program publikacji gier producentów zewnętrznych, prowadzi prace koncepcyjne 
dotyczące platformy mobilnego e-sportu, kolejnych gier, które zostaną wydane w przyszłych okresach oraz inne 
prace rozwojowe. Spółka samodzielnie rozwija technologie w zakresie m.in. analityki (wdrożenie pierwszego etapu 
systemu analitycznego w Real Boxing 2: Creed) oraz przystosowania autorskich technologii do użycia w ramach 
programu wydawniczego. 

Poza powyższymi pracami, stale trwają  prace nad kolejnymi aktualizacjami gry Real Boxing 2: Rocky. Informacje 
o nakładach poniesionych na produkcję gier znajdują się w pkt 7.5.1 Prospektu „Opis (łącznie z kwotą) głównych 
inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi”. 

Zapasy 

Spółka nakłady, m.in. na wytworzenie programów komputerowych (gry) oraz prace rozwojowe, prezentuje jako 
wartości niematerialne (zakończone prace rozwojowe oraz prace rozwojowe w toku realizacji). 

Przed przejściem na MSR Spółka wytworzone oprogramowanie w toku oraz przeznaczone do sprzedaży, ujmowała 
zgodnie z zasadami PSR jako zapasy. Zgodnie z MSR zapasy stanowią w Grupie wartości nieistotne. 

Sprzedaż 

Tendencje dotyczące sprzedaży zostały szczegółowo opisane w pkt 7.2. Prospektu „Sytuacja finansowa”.  

W okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu największe przychody dla Grupy generowała dystrybucja gier z 
serii Real Boxing. 

W marcu 2016 r. Emitent wydał aktualizację gry Real Boxing 2: Creed opartej na licencji firmy MGM, która zmieniła 
nazwę aplikacji na Real Boxing 2: Rocky. Produkt dostępny jest na platformie Apple App Store (dla urządzeń z 
systemem operacyjnym iOS) od 24 marca 2016 r., natomiast w kanale Google Play (dla urządzeń z systemem 
Android) od 31 marca 2016 r. Do gry dodane zostały bardzo rozpoznawalne postaci z serii filmowej „Rocky”, w tym 
Rocky Balboa, Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago.  

Podobnie jak w roku 2015 i poprzednich latach, produkty Grupy znajdowały swoich odbiorców przede wszystkim 
za granicą. Przychody z dystrybucji na terenie USA oraz Wielkiej Brytanii stanowiły w tym okresie łącznie ponad 
50% przychodów ze sprzedaży ogółem. 

Spółka w maju 2016 r. podpisała pierwszą umowę wydawniczą związana z realizacją Programu Wydawnictwa Gier 
Zewnętrznych Producentów Vivid Games Publishing. Jeszcze w 2016 roku wydana zostanie gra akcji osadzona w 
świecie Sci-Fi – Nox Raiders, będąca innowacyjnym połączeniem gatunków typu: „auto-battler”, „RPG” oraz 
„match-3”. 

W lipcu 2016 roku Emitent zawarł umowę wydawniczą w przedmiocie publikacji i częściowej produkcji gry 
wyścigowej pt. Prime Time Rush.  

Ceny sprzedaży 

W związku z tym, że Grupa produkuje i dystrybuuje swoje gry w modelu free-to-play, niezwykle istotne dla 
osiąganych wyników są ceny poszczególnych dodatków i zakupów w aplikacjach dokonywanych przez graczy. 
Ceny mikropłatności w oferowanych produktach charakteryzują się szeroką rozpiętością, np. w grze Real Boxing 
2: Rocky wahają się pomiędzy 1,99 USD a 99,99 USD. 

Koszty 

Dominującymi kategoriami kosztów Grupy w okresie od stycznia 2016 r. do Daty Prospektu były usługi obce oraz 
koszt świadczeń pracowniczych. Obie kategorie łącznie stanowiły w I kwartale 2016 r. 76% całości kosztów 
operacyjnych według rodzaju. Ponadto, Grupa dokonuje amortyzacji nakładów na gry ujętych w postaci wartości 
niematerialnych, która w okresie I kwartału 2016 r. stanowiła 22% całości kosztów operacyjnych. 
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7.6.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań 
lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 
perspektywy Emitenta, przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego. 

W listopadzie 2015 r. Grupa wprowadziła na rynek nowy produkt - Real Boxing 2: Creed (kontynuację gry Real 
Boxing), który obecnie funkcjonuje pod nazwą Real Boxing 2: Rocky. W chwili premiery nowa gra została pobrana 
w kilku milionach egzemplarzy, ale Grupa nie jest w stanie przewidzieć poziomu przychodów ze sprzedaży w 
kolejnych okresach, czy też (w skrajnym przypadku) spadku zainteresowania grą. W związku z powyższym istnieje 
ryzyko, iż Grupa może nie wypracować zysku, a nawet nie odzyskać nakładów oraz kosztów poniesionych na jej 
przygotowanie, okresowe aktualizacje i promocję. 

Na Datę Prospektu dominująca część przychodów Grupy generowana jest w związku z dystrybucją gier z serii Real 
Boxing. Wyniki finansowe Grupy są w związku z tym uzależnione w znacznym stopniu od poziomu przychodów 
związanych z dystrybucją jednej serii gier. Jakiekolwiek trudności z dystrybucją tych gier (Real Boxing lub jej 
kontynuacji w postaci Real Boxing 2), niezależnie od ich przyczyny, i wynikający z tego spadek poziomu 
przychodów w odniesieniu do gier z serii Real Boxing, będą miały istotny niekorzystny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Grupy. 

W 2016 r. do sprzedaży trafią Metal Fist: Urban Domination (nowa nazwa dla projektu Street-Fighting) oraz Real 
Casino. Celem Spółki jest zbudowanie portfela spójnych technologicznie i jakościowo gier free-to-play oraz 
umocnienie pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby użytkowników oraz optymalizację możliwości 
monetyzacyjnych. 

Poza tym Spółka na przełomie II i III kwartału 2016 r. podpisała dwie pierwsze umowy wydawnicze związane z 
realizacją Programu Wydawnictwa Gier Zewnętrznych Producentów (Vivid Games Publishing) w ramach którego 
zostaną wydane następujące gry: 

3. Nox Raiders - gra akcji osadzona w świecie Sci-Fi będąca innowacyjnym połączeniem gatunków typu: „auto-
battler”, „RPG” oraz „match-3”; 

4. Prime Time Rush – wyścigowa gra akcji. 

Pozostałe niepewne elementy, w tym czynniki ryzyka, które mogą mieć znaczenie dla działalności Grupy opisane 
zostały w rozdziale 2 Prospektu „Czynniki Ryzyka”. Mając na uwadze, że nie jest możliwe przewidzenie, które 
czynniki będą bardziej lub mniej istotne i nie wyłączając żadnego z nich, do czynników mających bezpośredni 
wpływ na wyniki ze sprzedaży Grupy można zaliczyć m.in.: 

 Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów (punkt 2.2.4 Prospektu); 

 Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Grupy (punkt 2.2.1 
Prospektu); 

 Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od współpracy handlowej z Apple oraz Google (punkt 2.2.12 
Prospektu); 

 Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym (punkt 2.1.3 Prospektu); 

 Ryzyko związane z planowanym rozpoczęciem przez Grupe ̨ dystrybucji nowych gier i wynikającą z tego 
ewentualną utratą zainteresowania grami z serii Real Boxing (punkt 2.2.3 Prospektu); 

 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupe (punkt 2.2.9 Prospektu). 

Umowa inwestycyjna z GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna 
(GPV I) 

Emitent w dniu 1 lipca 2013 r. zawarł umowę inwestycyjną z Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 
GPV I. Strony w/w umowy zobowiązały się do zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej w celu opracowania, 
produkcji i wprowadzenia na rynek gry Godfire: Rise of Prometheus.  
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W wykonaniu ww. umowy, strony w dniu 1 lipca 2013 roku powołały spółkę Vivid Games spółka akcyjna s.k.a. 
(„Vivid Games s.k.a.”) Na Datę Prospektu struktura Spółki Vivid Games s.k.a. przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz 
 

Wartość nominalna 
posiadanego udziału 

 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Vivid Games Spółka Akcyjna - komplementariusz 
 40 005 zł  32,28% 

Platige Image Spółka Akcyjna  - komandytariusz 
 52 691 zł  42,51% 

GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowo-akcyjna - komandytariusz 

 31 248 zł  25,21% 

Łącznie 
 

123 944 zł 
 

100% 

Źródło: Emitent 

Umowa przewidywała pierwotnie uprawnienie przysługujące GPV I w terminie 2 lat od daty zawiązania Vivid Games 
s.k.a. (tj. do dnia 12 lipca 2015 roku), do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki 
jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja Wniesienia”). Po 
upływie 2 lat od zawiązania Vivid Games s.k.a., umowa przyznaje GPV I uprawnienie do żądania nabycia przez 
Emitenta wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 
1 500 000 akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym 
systemie obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje 
w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”). Liczba akcji Spółki należnych GPV I 
podlega obniżeniu odpowiednio w przypadku otrzymania uprzednio przez GPV I jakichkolwiek kwot z tytułu 
podziału zysku i umorzenia przysługujących jej akcji Vivid Games s.k.a. 

W drodze porozumienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy GPV I a Spółką:  

1. GPV I zobowiązał się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży 
przewidzianej umową inwestycyjną z dnia 1 lipca 2013 roku,  

2. GPV I zrzekł się roszczeń wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji Wniesienia,  

3. ustanowiono nowe opcje uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki ewentualnej nowej emisji 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. 
albo do sprzedaży na rzecz Emitenta tych akcji.  

W związku z powyższym, GPV I do dnia 31 grudnia 2016 r. uprawniony będzie do objęcia 1 500 000 akcji Spółki 
ewentualnej nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa 
Opcja Wniesienia”), przy czym:  

(a) w przypadku umorzenia części akcji przed upływem powyższego terminu, liczba akcji wnoszonych przez 
GPV I w wykonaniu Nowej Opcji Wniesienia zostanie pomniejszona o liczbę akcji umorzonych, a liczba akcji 
Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych 
w porozumieniu,  

(b) w przypadku, gdy GPV I otrzyma przed upływem powyższego terminu jakiekolwiek kwoty z tytułu podziału 
zysku Vivid Games s.k.a., wówczas liczba akcji ewentualnej nowej emisji Spółki zaoferowana GPV I do 
objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu. 

W terminie 60 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego żądania GPV I wykonania Nowej Opcji Wniesienia, 
Spółka jest zobowiązana do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji tej opcji.  

W przypadku, gdy wartość godziwa akcji Vivid Games s.k.a. wnoszonych przez GPV I (jako wkład niepieniężny na 
pokrycie akcji nowej emisji Spółki przeznaczonych do objęcia przez GPV I) będzie niższa niż wartość nominalna 
tych akcji, GPV I zobowiązał się pokryć powstałą różnicę dodatkowym wkładem pieniężnym. Żądanie wykonania 
Nowej Opcji Wniesienia może zostać przez GPV I odwołane wyłącznie za zgodą wyrażoną na piśmie przez Spółkę.  
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Ponadto, na mocy porozumienia, GPV I uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 
2020 roku do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I będzie zobowiązana do nabycia akcji Vivid 
Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi 
zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym 
z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej 
o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Sprzedaży”). Nowa Opcja Sprzedaży może być wykonana 
w odniesieniu do wszystkich lub części akcji. 

Szczegółowe informacje nt. umowy inwestycyjnej (w tym także pierwotnych ustaleń) między Emitentem a GPV I 
zostały przedstawione w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje 
zawarte przez Spółkę ze Spółką Zależną oraz akcjonariuszem Spółki w związku z produkcją i dystrybucją gry 
Godfire: Rise of Prometheus”. 

W przypadku złożenia żądania przez GPV I do wykonania Nowej Opcji Wniesienia Spółka będzie zobowiązana do 
zaoferowania GPV I do objęcia akcji Spółki w zamian za akcje Vivid Games s.k.a. 

Biorąc pod uwagę średnie ceny rynkowe akcji Spółki, ewentualne wykonanie przez GPV I po 1 stycznia 2017 r. 
Nowej Opcji Sprzedaży stanowiłoby znaczące obciążenie finansowe i wiązałoby się z koniecznością pozyskania 
dodatkowych źródeł finansowania lub zmiany strategii inwestycyjnej Grupy. W przypadku realizacji Nowej Opcji 
Sprzedaży dojdzie do ujęcia wartości nabytego pakietu akcji Vivid Games s.k.a. według wartości godziwej i ujęcia 
ewentualnej ujemnej różnicy między wartością godziwą nabytego pakietu a ceną nabycia określoną zgodnie 
z opcją sprzedaży jako obciążenia wyniku okresu, w którym dojdzie do realizacji opcji. 

W opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2014, Biegły Rewident zgłosił zastrzeżenie odnoszące się do 
powyższego. Biegły wskazał wówczas, że na koniec 2014 r. Spółka nie dysponowała wyceną akcji Vivid Games 
s.k.a., a także nie było wiadome czy i która z opisanych wyżej opcji zostanie zrealizowana przez GPV I. 

W związku z powyższym, na koniec 2015 r. Grupa dokonała wyceny Nowej Opcji Sprzedaży, która na dzień 31 
grudnia 2015 r. wg metody Monte Carlo wyniosła 8 986 701,40 zł (na 31 grudnia 2014 r. 5 793 661,90 zł) i ujęła tę 
wycenę w pozycji instrumenty pochodne i zaklasyfikowała to zdarzenie jako krótkoterminowe w związku z możliwą 
datą realizacji Nowej Opcji Sprzedaży. Wpływ wyceny ww. opcji został wyraźnie ukazany w zestawieniu dochodów 
całkowitych, w bilansie oraz w notach do sprawozdania finansowego za 2015 r., a  także ma wpływ na wskaźniki 
finansowe (m.in. rotacyjne).  

W opinii do sprawozdania finansowego za 2015 r. Biegły Rewident nie zawarł zastrzeżenia. 

7.6.3 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy 

W ostatnich okresach sprawozdawczych Grupa odnotowała rekordowe wyniki i wskaźniki finansowe. 

Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów miała dalsza transformacja w kierunku modelu free-to-play. 

Zdarzenia biznesowe 

W dniu 10 maja 2016 roku, pomiędzy Emitentem a EVERYDAYiPLAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarta 

została umowa dotycząca wydania przez Spółkę gry „Nox Raiders”. „Nox Raiders” to gra akcji osadzona w realiach 

Sci-Fi, przeznaczona dla graczy typu mid-core, przygotowana w modelu biznesowym free-to-play. Gra w sposób 

innowacyjny łączy w sobie sprawdzone gatunki: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3” umożliwiając rozgrywkę jedno 

i wieloosobową. Soft-launch gry tworzonej docelowo na platformy iOS, Android oraz Facebook planowany jest na 

III kwartał 2016 roku. Umowa stanowi pierwszy kontrakt zawarty w ramach realizacji programu publikacji gier 

zewnętrznych. W opinii Zarządu zawarcie umowy będzie miało wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach. 

W dniu 7 lipcu 2016 roku Emitent zawarł umowę wydawniczą w przedmiocie publikacji i częściowej produkcji gry 
Prime Time Rush. Prime Time Rush to wyścigowa gra akcji, przeznaczona dla graczy typu casual i mid-core. 
Umowa zawiera zapisy pozwalające na jej rozwiązanie po miesiącu w razie niekorzystnej ewaluacji technicznej 
produktu.  
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W dniu 22 września 2015 r. Emitent zawarł umowę licencyjną z MGM Interactive (spółką zależną od Metro-

Goldwyn-Meyer Inc.) w przedmiocie wykorzystania w grze Real Boxing 2 określonych postaci oraz innych 

materiałów z filmu „Creed”, którego produkcją zajmują się Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures i 

New Line Cinema oraz z popularnej serii filmów bokserskich „Rocky”. Umowa dotyczy praw do filmu „Creed” 

(premiera kinowa 25 listopada 2015) oraz wszystkich produkcji z serii „ROCKY” tj. „ROCKY” (1976), „ROCKY II” 

(1979), „ROCKY III” (1982), „ROCKY IV” (1985), „ROCKY V” (1990) i „ROCKY BALBOA” (2006).  

Premiera Real Boxing 2: Creed odbyła się w listopadzie 2015 roku. W marcu 2016 roku miała miejsce istotna 

aktualizacja zmieniająca nazwę gry na Real Boxing 2: Rocky. Aktualizacja gry wprowadza klasyczne pojedynki, 

pozwalające graczom walczyć jako Rocky w legendarnych starciach przeciwko Apollo Creedowi, Clubberowi 

Langowi, czy Ivanowi Drago. Gra Real Boxing 2: Rocky na platformie sprzętowej iOS w dniu 23 czerwca 2016 roku 

otrzymała kolejną aktualizację. Gra wzbogaciła się o nową zawartość, w tym turnieje on-line, w których gracze 

rywalizują o tytuł najlepszego zawodnika na świecie oraz dzienne zadania, które gracze wykonują grając w grę, za 

co otrzymują nagrody. 

W dniu 4 kwietnia 2016 Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia Spółki z Bote s.k.a. 

Połączenie spółek nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, tzn. przez 

przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej (Bote s.k.a.) na spółkę przejmującą (Emitent). Połączenie 

odbyło się w drodze przejęcia spółki zależnej (Bote s.k.a.) przez spółkę dominującą (Emitent). Połączenie spółek 

nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w 

planie połączenia opublikowanym jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 58/2015 w dniu 10 listopada 

2015 r.  

Zdarzenia finansowe 

W dniu 30 kwietnia 2016 nastąpił wcześniejszy wykup 8 540 sztuk spośród 52 731 obligacji wyemitowanych przez 

spółkę zależną Emitenta - Vivid Games sp. z o.o. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi 

wynosi 8,54 mln zł. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy 

licencyjnej, dotyczącej udzielenia Emitentowi przez Vivid Games sp. z o.o. pięcioletniej licencji na korzystanie z 

majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2, w szczególności w zakresie prowadzenia prac rozwojowych 

nad grą oraz jej promocji i dystrybucji. Suma opłat licencyjnych za korzystanie z praw w okresie pięciu lat została 

ustalona w wysokości ok. 62,97 mln zł. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań 

Emitenta wobec Vivid Games sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji. 

Istotne transakcje między podmiotami z Grupy  

W 2015 r. Emitent objął po 100% udziałów w spółkach: Rainvest 2 s.k.a. oraz Bote sp. z o.o. oraz zawiązał spółkę 
zależną Vivid Games sp. z o.o. W dniu 31 lipca 2015 r. w KRS zarejestrowano wejście Bote Sp. z o.o. w miejsce 
komplementariusza spółki Rainvest s.k.a., w związku z czym aktualna firma podmiotu to Bote spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. 

W dniu 31 lipca 2015 r. między podmiotami w Grupie zawarto dwie istotne umowy, w wyniku których dokonano 
przeniesienia praw do gry Real Boxing 2 z jednostki dominującej (Emitent) do spółki zależnej Vivid Games sp. z 
o.o., a następnie spółka Vivid Games sp. z o.o.  udzieliła licencji Emitentowi na korzystanie z praw do Real Boxing 2. 
Kwoty z tytułu licencji miały wpływ na pozycje „zmiany stanu produktów” Spółki, a ponadto w wyniku powyższego 
przeniesienia w Grupie powstało aktywo podatkowe o wartości ok. 9 mln zł, które będzie amortyzowane przez 
okres 60 miesięcy. 

W dniu 29 października 2015 r. spółka zależna od Emitenta - Vivid Games sp. z o.o. wyemitowała obligacje 
o łącznej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 52,73 mln zł, które zostały objęte przez Bote s.k.a. 
Ponadto, w dniu 26 października 2015 r. spółka Bote s.k.a. udzieliła Emitentowi pożyczki w kwocie 4 mln zł. 

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące 
majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 
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 PROGNOZY WYNIKÓW LUB DANE SZACUNKOWE 

Na Datę Prospektu Emitent nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Emitent nie podawał do 
publicznej wiadomości oraz nie sporządził i nie zamieścił w Prospekcie prognozowanych ani szacunkowych 
wyników finansowych, zarówno na bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy obrotowe. 
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 OTOCZENIE RYNKOWE 

Rynek rozrywki komputerowej dzieli się na dwie części: hardware (czyli sprzęt, tj. komputery, konsole stacjonarne 
do gier, konsole przenośne, itp.) oraz software (gry komputerowe). Według informacji Pracowni Badań Rynków 
Zagranicznych wartość drugiego z wymienionych segmentów już w 2013 r. była 4 razy większa od pierwszego. 
Grupa prowadzi działalność na rynku producentów software, tj. gier komputerowych, w segmencie gier mobilnych.  

Wielkość rynku gier komputerowych 

Rynek gier wideo jest najszybciej rosnącym sektorem przemysłu rozrywkowego na świecie, który charakteryzuje 
się globalnym zasięgiem. Według prognoz SuperData Research (firmy zajmującej się badaniem rynków 
telekomunikacyjnego, Internetu i mediów), wartość sprzedaży na rynku gier mogła w 2015 r. przekroczyć 75 mld 
USD. Natomiast według zestawienia Global Games Market Report (Newzoo) wartość światowego rynku gier w 
2015 r. wyniosła niemal 92 mld USD. Zdaniem organizacji Newzoo, która monitoruje rynek usług mobilnych i 
rozrywki, wielkość rynku gier w 2016 r. prognozowana jest na poziomie niemal 100 mld USD z potencjałem wzrostu 
do ok. 119 mld USD w 2019 r.  

 

Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report 

Rynek gier jest podzielony według platform technologicznych które obsługuje, w tym konsole, komputery 
stacjonarne (PC), smartfony, tablety, urządzenia przenośne, itd. Na wykresie poniżej zaprezentowano prognozę 
struktury rynku gier wg. podstawowych grup urządzeń, na których gry są wyświetlane. 

 
Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report (II kwartał Update) 

Według organizacji Newzoo w rynku gier coraz większy udział uzyskują gry mobilne (działające na smartfonach 
oraz tabletach). Łączny odsetek przychodów w 2015 r. w branży z gier na tych urządzeniach wyniósł ok. 29% 
wszystkich przychodów z gier. Oznacza to, iż segment gier przeznaczanych na urządzenia mobilne stanowi istotną 
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składową globalnych przychodów całego rynku gier. Co więcej Newzoo szacuje, że do 2017 r. odsetek ten ulegnie 
zwiększeniu do ok. 36%.  

Struktura geograficzna rynku gier komputerowych 

Największymi rynkami zbytu gier komputerowych są Azja, Ameryka Północna oraz Europa. Rynek amerykański 
jest ośrodkiem, gdzie kreowane są trendy i kierunki dalszego rozwoju branży.  

Najbardziej znani deweloperzy gier komputerowych o globalnym zasięgu mają swoje siedziby głównie w Europie 
oraz USA.  W Europie znajdują się ośrodki, w których powstają gry komputerowe na światowym poziomie 
(np.: Ubisoft, SuperCell (m.in. gra Clash of Clans, Clash Royale), King (m.in.: gra Candy Crush)). Ponadto na 
świecie znaczące są też podmioty chińskie (np.: Tencent). 

W ostatnim okresie bardzo korzystnie na tym tle wypada Polska, w której wyprodukowano szereg światowych 
hitów, takich jak „The Witcher 3”, „Dying Light”, „This War of Mine” i wiele więcej. 

Źródło: Newzoo 2016 Global Games Market Report 

Rynek gier mobilnych 

Grupa prowadzi działalność w segmencie gier mobilnych, dlatego też poniższa analiza rynku zawężona jest do 
tego segmentu.  

Według Newzoo wartość sektora gier mobilnych w 2015 r. osiągnęła wartość 30,4 mld USD, co oznaczało wzrost 
w przeciągu jednego roku (tj. od 2014 do 2015) o ok 21%. Natomiast według tych samych analityków wartość rynku 
gier mobilnych w 2016 r. osiągnie wartość blisko 37 mld USD. Co więcej, od 2015 r. rynek ten (łącznie gry mobilne 
tj. gry wyświetlane na smartfonach i tabletach) zostanie wyceniony wyżej od rynku gier konsolowych. To zmiana, 
która obrazuje rozwijający się trend grania przy użyciu urządzeń mobilnych. Analitycy Newzoo szacują, że w 2019 r. 
wartość rynku gier mobilnych przekroczy 52 mld USD. 

Według danych Newzoo na całym świecie w gry mobilne gra ponad 1,5 miliarda użytkowników, a ich liczba stale 
rośnie. Przeciętny użytkownik poświęca na tego typu rozrywkę średnio ok. 2 godziny dziennie. Pamiętać należy, iż 
średnia ta dotyczy gier różnych kategorii, m.in. typu hard-core, mid-core, casual itd., które niekiedy cechują się 
różnym stopniom zaangażowania graczy. 

Podstawą rozwoju rynku gier mobilnych jest popularyzacja mobilnego Internetu i urządzeń mobilnych w skali 
globalnej. Poza tym, sprzętowy próg wejścia w segmencie (w odróżnieniu od innych grup gier) postawiony jest 
nisko, co oznacza, że niemal każdy użytkownik smartfona może grać nawet w nowsze produkcje mobilne. 
Dodatkowo, rozpropagowany model free-to-play sprawia, że również kwestie finansowe przestają być dla 
potencjalnych graczy barierą. 
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Modele biznesowe w segmencie gier mobilnych 
 

 
 

 
 
 
 

Model Premium zakłada zakup przez użytkownika licencji gry. Najbardziej powszechny w branży gier mobilnych 
model biznesowy free-to-play oparty jest na możliwości pobrania gry bez opłat. W modelu tym monetyzacja odbywa 
się poprzez mikropłatności służące np. do zakupu nowych przedmiotów i postaci, ulepszania statystyk, 
dostosowywania wyglądu postaci i wiele innych. Dodatkowym źródłem przychodów z tego typu modelu 
biznesowego mogą być przychody z wyświetlania reklam. Spółka w 2014 r. przeszła z modelu Premium do modelu 
free-to-play. Szczegółowy opis modelu stosowanego przez Grupę znajduje się w pkt 10.2 Prospektu „Model 
biznesowy Spółki”. 

W segmencie gier na urządzenia mobilne, model free-to-play stanowi ponad 90% wszystkich przychodów; 
pozostałe 10% przychodów pochodzi z gier w modelu Premium. Według danych serwisu eMarketer w 2014 r. 
przychody z reklam wyświetlanych graczom z USA podczas rozgrywki w grach mobilnych wyniosły 373 mln USD. 
W 2015 r. mają już osiągnąć poziom 478 mln USD. Rynek reklam mobilnych już dziś stanowi 25% globalnego 
rynku reklam cyfrowych. 

Geograficzna struktura rynku gier mobilnych 

Największa liczba pobrań gier odnotowywana jest na rynku azjatyckim, gdzie liderem są Chiny (Newzoo szacuje 
wzrost wartości tego rynku rok do roku na poziomie 86%). Niemniej jednak, pod względem przychodów znacznie 
bardziej wartościowym rynkiem jest rynek USA, gdzie wzrost wartości rynku w 2015 r. miał wynieść 51% według 
Newzoo. W USA w gry mobilne gra co drugi posiadacz tego typu urządzeń. Według Newzoo, to właśnie dzięki 
grom mobilnym średni czas, jaki użytkownicy w USA spędzają na graniu, wydłużył się w ciągu ostatnich dwóch lat 
o 40%.  

Czynniki kształtujące rynek gier mobilnych 

W ciągu ostatniej dekady zainteresowanie rozrywką interaktywną i grami nieustannie rośnie. Wpływ na popularność 
tego segmentu ma przede wszystkim postęp technologiczny, jaki dokonał się na rynku smartfonów i tabletów, 
a także w obszarze dostępności, zasięgu i szybkości połączeń internetowych. Poniżej przedstawiono 
najważniejsze czynniki mające decydujący wpływ na rynek gier mobilnych: 

1. Sytuacja i rozwój rynku sprzętów mobilnych, 

2. Wzrost dostępu do sieci Internet o szybkim przesyle danych, 

3. Wzrost zamożności konsumentów i preferencje użytkowników co do rozrywki interaktywnej. 

Sytuacja i rozwój rynku sprzętów mobilnych 

Zdaniem analityków opracowujących Ericsson Mobility Report, do roku 2020 zaawansowane technologie mobilne 
będą powszechnie stosowane na całym świecie. Według przewidywań Ericssona w 2020 roku aż 70% ludzi na 
świecie posiadać będzie urządzenie typu smartfon, a 90% osób starszych niż 6 lat będzie miało telefon. Co więcej, 
liczba smartfonów za 5 lat przekroczy 6 miliardów sztuk, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 
2014 (2,6 miliarda). 

Ponad 80% nowych subskrypcji zlokalizowanych będzie w Azji, rejonie Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 
Należy mieć na uwadze, że wzrost na rozwiniętych rynkach wynika ze zwiększenia liczby urządzeń przypadających 
na jednego użytkownika, natomiast w regionach rozwiniętych z nowych subskrypcji możliwych dzięki coraz 
korzystniejszym cenom urządzeń. 

Modele biznesowe na rynku gier 
na urządzenia mobilne 

Premium free-to-play 
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Szybko rosnąca liczba smartfonów i tabletów wpływająca na wzrost branży gier mobilnych jest główną siłą 
globalnego wzrostu rynku gier komputerowych. Ponadto, coraz lepsze możliwości graficzne tabletów mają również 
wpływ na znaczącą migrację graczy z tradycyjnych platform na urządzenia mobilne. Trend ten zdają się dostrzegać 
najwięksi producenci gier na rynku. Z badań firmy Juniper Research wynika, że użytkownicy tabletów dużo chętniej 
decydują się na mikropłatności, aniżeli miłośnicy smartfonów. 

Na rynkach dojrzałych (USA, Europa, Australia) smartfony i tablety są co raz bardziej zaawansowane 
technologicznie, a co za tym idzie coraz bardziej są dopasowane do oczekiwań graczy i pozwalają im spędzać 
coraz więcej czasu na graniu.  

W dodatku gracze z krajów anglosaskich, uśredniając, posiadają więcej wolnych środków na rozrywkę. Urządzenia 
te pozwalają na zastosowanie coraz bardziej atrakcyjnych rozwiązań w grach, a dla producentów, m.in. na 
implementowanie złożonych narzędzi analitycznych ułatwiających dopasowanie gry do potrzeb graczy. 

Wzrost dostępu do sieci Internet o szybkim przesyle danych 

Zdaniem analityków opracowujących Ericsson Mobility Report, do 2020 roku 90% populacji będzie objętych 
zasięgiem mobilnych sieci szerokopasmowych. Ponadto, zdaniem tych samych analityków w 2020 roku 
podłączonych do sieci ma być nawet 26 miliardów urządzeń. W roku 2014 dostęp do Internetu bezprzewodowego 
miało 7,1 miliarda urządzeń, a najwięcej użytkowników korzystało z łącza o szybkości EDGE. Za 5 lat sytuacja 
według Ericssona znacząco się zmieni i na 9,2 miliarda urządzeń, aż 3,7 miliarda będzie wykorzystywać łączność 
LTE. Będzie to wynik bardzo zbliżony do łączności 3G. 

Wzrost prędkości Internetu mobilnego i szerokopasmowego przyczynia się do zwiększenia popularności gier 
mobilnych i online. Według analityków Ericssona, wraz z ciągłym wzrostem liczby, ma miejsce gwałtowny wzrost 
zużycia danych: przewidywany jest dziesięciokrotny wzrost ilości danych wykorzystywanych przez smartfony do 
roku 2020, gdy 80 procent całego mobilnego ruchu danych będzie pochodzić ze smartfonów. Średnie miesięczne 
użycie danych na smartfon w Ameryce Północnej wzrośnie z 2,4 GB do 14 GB w 2020 roku. 

W ciągu najbliższych kilku lat czas podłączenia przeciętnego użytkownika do Internetu za pomocą narzędzi 
mobilnych będzie dłuższy niż w przypadku urządzeń stacjonarnych – wynika z udostępnionego na konferencji 
Forum IAB raportu „Perspektywy rozwojowe Mobile Online”. Powodem powyższego jest nie tylko dynamiczny 
wzrost sprzedaży smartfonów i tabletów w porównaniu z komputerami stacjonarnymi, czy telefonami komórkowymi, 
ale także coraz popularniejsze stałe podłączenie do Internetu i funkcjonowanie większości aplikacji i usług 
„w chmurze”, która umożliwia synchronizację danych i aktywność z nimi w trybie rzeczywistym. 

Wzrost zamożności konsumentów i preferencje użytkowników co do rozrywki interaktywnej 

Ważnym czynnikiem kształtującym rynek gier mobilnych jest wzrost liczby aktywnych użytkowników. Ponadto wraz 
ze wzrostem zamożności konsumentów, wzrostom ulegać będą również wydatki ponoszone na rozrywkę 
interaktywną, w tym gry mobilne i mikropłatności.  

Poza tym istotną rolę w kształtowaniu się rynku gier mobilnych ma globalna struktura zamieszkania. Zdecydowana 
większość ludzi mieszka na terenach zurbanizowanych, a ich zajęcia codziennie, a także kultura powodują, iż mają 
oni zdecydowanie więcej czasu na korzystanie z rozrywki. Przy łatwiejszym dostępie do urządzeń mobilnych, a 
także szerokopasmowego Internetu, mieszkańcy ci będą chętniej korzystali z tej formy rozrywki jaką zapewniają 
gry mobilne. 

Założenia oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Emitent nie zamieszcza w Prospekcie żadnych oświadczeń dotyczących jego pozycji konkurencyjnej. 
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 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY 

10.1. Podstawowa działalność 

Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne (posiada własne 
studio deweloperskie, a także platformę wydawniczą pod nazwą Vivid Games Publishing), które dystrybuowane są 
przez największe na świecie platformy mobilne, m.in. Apple App Store, Google Play, Amazon Store oraz wiele 
innych mniejszych. Własne studio deweloperskie oznacza zaplecze i infrastrukturę techniczno–organizacyjną 
umożliwiającą samodzielną produkcję gier. Natomiast platforma wydawnicza to program (koncepcja biznesowa 
oparta o infrastrukturę techniczną) umożliwiający zewnętrznym producentom wydawanie gier (sprzedaż) za 
pośrednictwem Emitenta, dostęp do rynku, skuteczną promocję i monetyzację takich zewnętrznych produktów. 

Spółka tworzy grupę kapitałową pod marką Vivid Games.  

Od momentu powstania Spółki produkty Grupy zostały pobrane w ponad 40 milionach sztuk. Największym 
dotychczasowym sukcesem Spółki jest gra Real Boxing, która trafiła do ponad 25 mln odbiorców na kilku 
platformach sprzętowych na całym świecie. Kolejną grą jest Godfire: Rise of Prometheus, która została 
wprowadzona do sprzedaży w 2014 r. 

W listopadzie 2015 roku do sprzedaży wprowadzona została gra Real Boxing 2: Creed, a w marcu 2016 roku miała 
miejsce aktualizacja zmieniająca nazwę gry na Real Boxing 2: Rocky, wprowadzająca m.in. nowe postaci.  Na Datę 
Prospektu trwają prace nad grą Metal Fist: Urban Domination z planowaną datą publikacji w 2016 r. Ponadto, 
Emitent planuje opublikować grę Real Casino w II połowie 2016 r. W ramach ekosystemu wydawniczego od 2016 
r. wydawane będą również gry zewnętrznych producentów. 

Działalność Grupy opiera się na produkcji i publikacji gier mobilnych w modelu free-to-play o wysokich walorach 
jakościowych i monetyzacyjnych skierowanych do grupy graczy tzw. mid-core (tj. graczy szukających głębszego 
doświadczenia niż tego, które proponują gry casualowe i jednocześnie mniej czasochłonnego niż gry z grupy hard-
core). Produkty Spółki dostępne są w ponad 200 krajach za pośrednictwem globalnych sklepów Apple App Store, 
Google Play oraz sieci alternatywnych kanałów sprzedaży.  

Działalność Spółki prowadzona jest przez doświadczonych założycieli, a współpracuje z nią aktualnie około 100 
wysokiej klasy specjalistów z całej Polski oraz z zagranicy. Zespół i produkty Spółki zostały wyróżnione licznymi 
nagrodami m.in.: Best Indie Developer 2013, Apple Editors' Choice, Best of App Store, Best of Google Play i 
wieloma innymi. 

10.2. Model biznesowy Spółki 

Od początku 2014 r. Spółka z sukcesem przechodzi z modelu Premium do modelu free-to-play, w którym gra jest 
pobierana bez opłat ze strony użytkownika, w przeciwieństwie do sprzedaży licencji w modelu Premium. 

Na płaszczyźnie przychodowej, w modelu Premium produkty dystrybuowane są do klientów za opłatą pobieraną 
od graczy za ściągniecie danej gry z platformy dystrybuującej. Natomiast w modelu free-to-play klient pobiera 
darmową pełną wersję, jednak w trakcie gry ma możliwość skorzystania z różnorodnych dodatków, pozwalających 
graczom dokonać zakupów z wykonaniem mikropłatności związanych z urozmaiceniem trybu gry, elementów 
wizualnych (np. inne rękawice, ubrania, itd.), uatrakcyjnieniem parametrów zawodnika w grze, itd.  

Model free-to-play umożliwia dotarcie do szerokiej bazy użytkowników (potencjalna liczba aktywnych użytkowników 
na świecie na koniec 2015 roku to 2 mld) i jest w nim aktualnie realizowanych ponad 90% przychodów z gier 
mobilnych na świecie. 

Na poziomie koncepcji gry, tj. sposobu monetyzacji, planu architektury, założeń scenariuszy, a także na poziomie 
kodu, obydwa modele są całkowicie różne. Model free-to-play pozwala na pobieranie gry za darmo, natomiast jego 
sukces polega na odpowiednim skonfigurowaniu i stworzeniu aplikacji w taki sposób aby podobała się graczom i 
wciągała ich na tyle, by jak najdłużej cieszyli się rozgrywką (oraz aby wielokrotnie do niej wracali).  

Kluczem do sukcesu jest stworzenie w grze atmosfery, która zachęca do dokonania zakupów w zakresie 
urozmaicenia gry oraz poprawienia swoich osiągnięć w grze. Dla swej skuteczności opisane wyżej założenia muszą 
być uwzględnione już na etapie projektu gry. W celu prawidłowego zmonetyzowania danego produktu należy 
zaprojektować go tak, by pozwalał na odpowiednią analizę danych, umożliwiał dokonywania zmian zapewniających 
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poprawę atrakcyjności, które służą zwiększeniu (maksymalizacji) zaangażowania gracza, a przez to optymalizacji 
przychodów. Zmiana gry zaprojektowanej pierwotnie jako premium na grę typu free-to-play poprzez umożliwienie 
darmowego pobrania i dodanie opcji mikropłatności nie jest zadaniem prostym i wymaga poniesienia wielu 
nakładów. Dlatego też Emitent zamierza skoncentrować się wyłącznie na modelu Free-To-Play i wszystkie nowe 
produkty od podstaw projektować zgodnie z tym modelem. 

Od 2014 r. Spółka etapami wprowadzała możliwość zakupów dodatkowych usług i treści wewnątrz gry dla klientów 
modelu Premium. Od trzeciego kwartału 2014 r. gra Real Boxing jest dostępna w kanale iTunes za darmo, a od 
listopada 2014 r. bezpłatnie również na platformie Android (tzw. hybryda free-to-play). Gra Godfire: Rise of 
Prometheus jest dostępna odpłatnie na platformie iOS i za darmo na Google Play. Ceny poszczególnych produktów 
(tj. mikropłatności) są ustalane na bieżąco (niekiedy zmieniane są po publikacji gry) na podstawie danych 
analitycznych i dopasowywane w taki sposób aby maksymalizować nie tylko przychody z gry, ale również 
częstotliwość pobierania. 

10.3. Główne produkty i usługi  

Poniżej prezentowane są wybrane produkty (gry), które zyskały największą popularność wśród graczy w ostatnich 
latach. 

Emitent wprowadził do sprzedaży następujące gry: 

Lp.  Gra  Kanał  Data premiery 

1  BMX JAM  iTunes  11 października 2012 

2  Gyro +  iTunes  25 października 2012 

3  Real Boxing iOS  iTunes  15 listopada 2012 

4  SKI Jumping Pro  iTunes  31 stycznia 2013 

5  Real Boxing Android  Google Play  13 marca 2013 

6  FIM Speedway GP 2013  iTunes/ Google Play/Amazon  11 kwietnia 2013 

7  FIM Speedway GP 2013 App  iTunes/ Google Play/Amazon  11 kwietnia 2013 

8  Real Boxing Vita  Sony Network  28 sierpnia 2013 

9  Godfire: Rise of Prometheus Android  Google Play  04 grudnia 2014 

10  Real Boxing Mac  Mac Store  27 lutego 2014 

11  Godfire: Rise of Prometheus  iTunes  19 czerwca 2014 

12  Real Boxing PC  Steam  02 lipca 2014 

13  Real Boxing 2: Creed  iTunes  19 listopada 2015 

14  Real Boxing 2: Creed  Android  19 listopada 2015 

15  Real Boxing 2: Rocky  iTunes  24 marca 2016 

16  Real Boxing 2: Rocky  Android  31 marca 2016 

Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje o największych produkcjach Grupy. 
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Real Boxing 

 

Gra Real Boxing jest flagowym produktem Emitenta. Gra przenosi emocje bokserskich walk na platformy mobilne.  

Jest to gra sportowa, symulator boksu, która trafiła na wiele platform sprzętowych, m.in. Apple iOS (IV kwartał 2012 
r.), Android (I kwartał 2013 r.), Sony PlayStation Vita (III kwartał 2013 r.), Mac (I kwartał 2014 r.), PC (III kwartał 
2014 r.). Od czasu swojej premiery trafiła już do ponad 25 milionów graczy na całym świecie ciesząc się 
popularnością. 

Produkt jest jedną z najlepszych gier sportowych na platformach mobilnych oraz najchętniej pobieraną grą 
sportową w 154 krajach na platformie Apple App Store. Real Boxing uzyskał wiele międzynarodowych nagród, 
m.in. wyróżnienie „Apple Editors’ Choice”, „Najlepszej gry sportowej platformy Android”, czy „Polskiej gry roku 
2013”. Gra zebrała ponad 400 000 ocen użytkowników w sklepach ze średnią ponad 4.3 na 5.0 możliwych, jak 
również ponad 100 000 fanów gry na Facebooku. Na przestrzeni czasu we współpracy z wiodącymi producentami 
sprzętu, gra demonstrowała najnowsze produkty światowych potentatów technologicznych, m.in. nowej konsoli 
nVidia Shield, nowego systemu Google-TV, telewizorów Sony Bravia, konsoli Razor Android-TV i wielu innych, co 
potwierdza wysoką jakość gry i rozpoznawalność marki wśród potentatów rynku na świecie. 

Real Boxing jest najlepszą grą o tematyce bokserskiej na platformach mobilnych. Oferuje ona świetną jakość 
wizualną, w której wirtualni pięściarze mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych turniejach, posiadają 
możliwość rozwijania swoich postaci poprzez trening oraz możliwość walki z innymi graczami z całego globu w 
turniejach online.  

         
 
Gra od końca czerwca 2014 r. jest oferowana za darmo w modelu hybrydowego free-to-play w Apple App Store 
oraz od połowy listopada 2014 r. w sklepie Google Play. 
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Godfire: Rise of Prometheus 

 
 
Gra Godfire: Rise of Prometheus dostępna jest na platformie Apple iOS (II kwartał 2014 r.) oraz Android (IV kwartał 
2015 r.). Jest to przygodowa gra akcji nowej generacji na platformy mobilne. Gracze wcielają się w postać 
Prometeusza – tytana, który przeciwstawia się woli bogów, by ratować ludzkość przed niechybną zgubą. Dzięki 
współpracy z nominowanym do nagrody Oskara studiem animacji Platige Image oraz wykorzystaniu technologii 
Unreal Engine, Godfire: Rise of Prometheus może pochwalić się niespotykaną dotąd na urządzeniach mobilnych 
jakością oprawy graficznej.  

W połączeniu ze swobodną eksploracją unikatowego świata, gdzie mit i technologia przenikają się nawzajem, 
epicką historią, dodatkowym trybom rozgrywki oraz bogatymi możliwościami rozwoju postaci i modyfikacji stylu gry, 
Godfire: Rise of Prometheus oferuje konsolową jakość rozgrywki na ekranie urządzeń mobilnych. 

We współpracy ze światowym liderem produkcji procesorów mobilnych korporacją Qualcomm przygotowana 
została specjalna wersja gry, która promuje najnowszą linię produktów Qualcom Snapdragon 805 oraz 810.  

Gra jako druga z rzędu otrzymała wyróżnienie „Apple Editors’ Choice”, jak również szereg bardzo pozytywnych 
ocen prasy; nie mniejszym uznaniem cieszy się wśród graczy.  

         

Godfire: Rise of Prometheus dostępny jest na platformie iOS jako tytuł Premium, oraz w sklepie Google Play za 
darmo w modelu free-to-play. 
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Ski Jumping Pro 

 
 
Ski Jumping Pro dzięki realistycznej grafice 3D, rozbudowanej karierze i dodatkowym trybom rozgrywki pozwala 
wcielić się w skoczków narciarskich rywalizujących o najwyższe sportowe trofea oraz pierwsze miejsca na listach 
rankingowych. 

Ski Jumping Pro wprowadza intuicyjne, dotykowe sterowanie, które zapewnia pełną kontrolę nad zawodnikiem. 
Każdy element jego stroju może być edytowany i ulepszany, a wraz z postępem rozgrywki odblokowują się kolejne 
akcesoria. Można je przetestować biorąc udział w kilkudziesięciu konkursach i wybierając dwa tryby trudności. 

Ski Jumping Pro to gra dla każdego fana skoków narciarskich, ale na najbardziej wymagających graczy czekają 
niezwykle trudne wyzwania, które pozwolą poczuć im emocje prawdziwych sportowców. 

Od 31 stycznia 2013 r. gra jest dostępna na platformach Android i iOS. 

         
Real Boxing 2 

 

Premiera Real Boxing 2: Creed odbyła się w listopadzie 2015 roku. Dzięki pozyskaniu licencji MGM Interactive, 
spółki zależnej Metro-Goldwyn-Mayer Inc., gra w dniu premiery wykorzystywała licencję dotyczącą filmu „Creed” 
(data premiery kinowej 25 listopada). W grze oraz akcji promocyjnej wykorzystane zostały m.in. postacie 
występujące w filmie, w tym Sylvester Stallone oraz Michael B. Jordan, co w połączeniu z równoczasową premierą 
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filmu powinno wpłynąć znacząco zarówno na szerszą grupę osób zainteresowanych pobraniem gry, jak również 
na mocniejsze ich zaangażowanie i lepszą monetyzację.  

W marcu 2016 roku miała miejsce istotna aktualizacja zmieniająca nazwę gry na Real Boxing 2: Rocky. Aktualizacja 
gry wprowadza klasyczne pojedynki, pozwalające graczom walczyć jako Rocky w legendarnych starciach 
przeciwko Apollo Creedowi, Clubberowi Langowi, czy Ivanowi Drago. 

Real Boxing 2 zaprojektowany został w modelu free-to-play w oparciu o trzy najważniejsze filary tego typu gier, 
tj.: retencję, zaangażowanie i monetyzację. Jest to większa i lepiej dopasowana do przyszłych odbiorców gra niż 
pierwowzór w postaci Real Boxing. Kariera to spójna ścieżka rozwoju gracza obejmującą m.in. pojedynki fabularne, 
turnieje online oraz pojedynki z potężnymi, unikalnymi przeciwnikami. Aby w pełni sprostać wymaganiom gry oraz 
stawić czoła przeciwnikom w trybie wieloosobowym, gracze mogą równolegle rozwijać czterech zawodników, 
różniących się między sobą umiejętnościami, stylem walki czy przypisanymi danemu zawodnikowi specjalnymi 
uderzeniami. W grze dostępne są setki unikalnych, ulepszanych przedmiotów, a także kreator wyglądu 
i wyposażenia. Gracze będą mieli również do dyspozycji wiele funkcjonalności społecznościowych umożliwiających 
dzielenie się swoimi osiągnięciami, wysyłanie wyzwań, zaproszeń oraz prezentów do swoich znajomych. 

Tryb wieloosobowy umożliwia rozgrywkę pomiędzy systemami iOS i Android. Dzięki zastosowaniu technologii 
dostarczania treści, początkowy rozmiar gry jest mniejszy niż w przypadku Real Boxing 1. System ten w połączeniu 
z rozbudowaną analityką umożliwia bieżącą kontrolę, dostarczanie i modyfikację treści i parametrów gry bez 
konieczności aktualizacji. 

W dniu 24 marca 2016 roku do sprzedaży w kanale Apple App Store trafiła aktualizacja gry zmieniająca jej nazwę 
na Real Boxing 2: Rocky, a następnie w dniu 31 marca 2016 r. analogiczna aktualizacja pojawiła się w kanale 
Google Play. 

 

Portfolio planowanych autorskich gier Spółki (2016). 
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Metal Fist: Urban Domination 

 

Kolejny tytuł, Metal Fist: Urban Domination będzie połączeniem gry akcji z terytorialną grą strategiczną. Soft-launch 
gry zaplanowany jest na drugą połowę 2016 roku. Design wizualny gry stworzony będzie w uniwersalnym stylu, 
dzięki czemu w znacznym stopniu rozszerzy się grupa docelowa, pozostając jednak w segmencie mid-core z uwagi 
na mechanikę i złożoność gry. 

Gra umożliwi mmiędzyplatformową, wieloosobową rozgrywkę w czasie rzeczywistym dla sześciu graczy 
jednocześnie. W tej fazie gracze rywalizować będą w klasycznej bijatyce mając do dyspozycji kilka postaci. W 
części strategicznej gracze będą mieli możliwość rozwoju swojego arsenału przedmiotów oraz budynków, które 
służyć będą do kolekcjonowania zasobów, ulepszania broni, itp. Celem tej części gry będzie zdobycie jak 
największego terytorium zarówno w trybie jednoosobowej kariery, jak również tygodniowych walk zespołów. Łatwa 
w obsłudze i wciągająca gra akcji w połączeniu z głębią gry strategicznej umożliwi zaangażowanie i retencję graczy 
na wysokim poziomie, a w efekcie w połączeniu ze sprawdzonymi mechanizmami analityki na wysokie parametry 
monetyzacji. Gra tworzona jest w technologii Unreal Engine 4 wraz z obsługą autorskiego systemu multiplayer, 
system dostarczania treści Content Delivery Network. 

  

Real Casino 

Premiera gry Real Casino, zaplanowana jest na drugą połowę 2016 roku. Będzie to gra z kategorii „social casino”, 
jednej z najlepiej monetyzujących się kategorii gier w sklepach mobilnych. Real Casino posiadać będzie szeroki 
zestaw gier wykonanych na najwyższym poziomie wizualnym w połączeniu z licznymi funkcjami 
społecznościowymi i możliwościami rozgrywki wieloosobowej. Podobnie jak poprzednie pozycje, gra wyposażona 
będzie w zestaw narzędzi i technologii, w tym: system multiplayer, system dostarczania treści oraz zaawansowane 
mechanizmy i systemy analityki. 
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Vivid Games Publishing - platforma wydawnicza 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia z zakresu produkcji i promocji, Spółka w listopadzie 2015 r. uruchomiła 
autorską platformę publikacji gier zewnętrznych producentów pod nazwą Vivid Games Publishing. Platforma to 
program umożliwiający zewnętrznym producentom dostęp do rynku, skuteczną promocję i monetyzację produktów. 

Ekosystem wydawniczy to wielopłaszczyznowa sieć wymiany informacji, kontaktów biznesowych, autorskich 
technologii oraz know-how, które umożliwiają wykorzystanie efektów synergii przez poszczególne strony (tj. 
producentów i Grupę). System ten umożliwi innym podmiotom (deweloperom) dystrybucję swoich gier do klientów 
końcowych za pośrednictwem i poprzez ekosystem Grupy, a Grupie przyniesie dodatkowe korzyści z tytułu obsługi 
tego procesu. 

Pierwsze tytuły trafią na rynek w 2016 roku. Do swojego programu Emitent poszukuje gier free-to-play 
przeznaczonych dla graczy mid-core. 

W ramach działalności Vivid Games Publishing zewnętrzni producenci uzyskują dostęp do autorskich technologii: 
międzyplatformowego silnika rozgrywek wieloosobowych, systemu dostarczania treści, jak również wiedzy oraz 
sprawdzonych rozwiązań z zakresu produkcji, analityki i monetyzacji. Program obejmuje również kompleksowe 
działania promocyjne w kanałach dystrybucji, produkcję materiałów marketingowych, pozyskanie użytkowników, 
zarządzanie i wsparcie społeczności. Dzięki możliwości połączenia ze światowej klasy licencjami na wykorzystanie 
praw własności intelektualnej, Spółka oferuje multiplikowanie potencjału sprzedażowego wszystkich produktów w 
portfelu. 

W pozyskaniu zewnętrznych producentów do współpracy Emitent wykorzysta szereg atutów wynikających 
z możliwej współpracy w ramach ekosystemu wydawniczego. Spółka oferuje następujące korzyści dla partnerów, 
którzy skorzystają z projektowanego przez Emitenta ekosystemu wydawniczego, m.in: 

 poprawa monetyzacji poprzez, m.in. wykorzystanie sprawdzonych mechanizmów oraz możliwości cross-
promocji, 

 wczesne doradztwo i możliwość znacznego ulepszenia produktu w zakresie projektowania, ekonomii, 
mechanizmów w grze, itd.,  

 możliwość lewarowania relacji Grupy z kanałami sprzedaży, 

 dostęp do zaawansowanego systemu analityki,  

 dostęp do międzyplatformowego (np. Android i iOS) systemu rozgrywki wieloosobowej i innych narzędzi 
służących planowaniu i optymalizacji sprzedaży. 

Grupa planuje współpracować z poszczególnymi producentami zewnętrznymi według zindywidualizowanych 
potrzeb i wymagań, aby dopasować model współpracy do danego partnera.  

Dzięki wypracowanym relacjom z administratorami największych kanałów dystrybucji czy sieciami reklamowymi, 
wydawane przez Grupę produkty trafiające na rynek mogą pozwolić partnerom Spółki na realizację wyższych 
przychodów aniżeli mogliby realizować we własnym zakresie. W procesie przygotowania produktu do premiery 
wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie z zakresu, m.in. monetyzacji, analityki oraz projektowania gier 
mobilnych, oferowana przez wysokiej klasy specjalistów współpracujących z Grupą. Produkty dystrybuowane 
poprzez ekosystem wydawniczy zyskają zarówno na swojej jakości, jak i atrakcyjności. Tytuły zewnętrzne 
otrzymają nowoczesne, skrojone na miarę potrzeb kampanie marketingowe, wysokie szanse na bezpośrednią 
promocję w kanałach sprzedaży oraz wsparcie w zakresie zarządzania społecznością, obsługi klienta, analizy 
monetyzacyjnej i wielu innych. 

Emitent identyfikuje następujące korzyści płynące z możliwość współfinansowania lub akwizycji gier zewnętrznych: 

 wzrost przychodów, 

 dywersyfikacja portfolio, 

 zwiększenie liczby użytkowników i możliwość ich przeniesienia pomiędzy tytułami, 
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 zmniejszenie kosztu pozyskania użytkowników, 

 lepsze relacje z partnerami przy większej grupie produktów, 

 większa widoczność w kanałach dystrybucji (wiele produktów). 

Poniżej przedstawiono poglądowy schemat ekosystemu wydawniczego planowanego przez Emitenta. 
 

 
Spółka na przełomie II i III kwartału 2016 r. podpisała dwie pierwsze umowy wydawnicze związane z realizacją 
Programu Wydawnictwa Gier Zewnętrznych Producentów (Vivid Games Publishing) w ramach którego 
zostaną wydane następujące gry: 

- Nox Raiders – gra akcji osadzona w świecie Sci-Fi produkcji będąca innowacyjnym połączeniem gatunków 
typu: „auto-battler”, „RPG” oraz „match-3”, 

- Prime Tme Rush – wyścigowa gra akcji. 

 

10.4. Cykl życia produktu 

Spółka produkuje gry mobilne, które powstają w okresie kilku do kilkunastu miesięcy oraz charakteryzują się 
stosunkowo niskimi budżetami produkcyjnymi i promocyjnymi (w stosunku do gier konsolowych). Cykl życia gry 
mobilnej free-to-play może trwać nawet kilka lat. Przy zapewnieniu nowej treści dla użytkowników w postaci 
aktualizacji, akcji promocyjnej oraz przy dokonywaniu coraz lepszej analizy i monetyzacji wpływy z takiej gry 
w przeliczeniu na jednego gracza będą coraz wyższe w kolejnych okresach.  
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Proces cyklu życia produktu opisuje poniższy schemat. 

 
Źródło: Emitent 

10.5. Kanały sprzedaży 

Bieżące kanały dystrybucji 

Spółka realizuje dystrybucję swoich produktów w ponad 200 krajach, głównie za pośrednictwem największych 
sklepów aplikacji mobilnych (tj. Apple App Store oraz Google Play) oraz za pomocą rozległej sieci alternatywnych 
kanałów dystrybucji (Amazon Store, Samsung Apps, itp.).  

Poniżej przedstawiona krótką charakterystykę dwóch największych platform dystrybuujących produkty Grupy: 

 Apple App Store - sklep dedykowany aplikacjom mobilnym iOS założony przez firmę Apple w lipcu 2008 
roku. W jego ramach dostępnych jest ok. 1,5 mln aplikacji, najpopularniejszą kategorią sklepu są gry, które 
stanowią 21,8% aplikacji. Aplikacje zostały pobrane ponad 100 mld razy. Od swojego powstania sklep ten 
zrealizował 25 mld USD przychodów, z czego aż 10 mld USD przypadło na 2014 rok. Według raportu App 
Annie z II kwartału 2015 roku największa liczba pobrań notowana jest w Chinach, USA, Japonii, UK oraz 
Rosji, natomiast jeśli chodzi o przychód były to odpowiednio: USA, Japonia, Chiny, UK, oraz Australia.  

 Google Play - największy sklep aplikacji mobilnych dedykowanych systemowi Android otwarty został przez 
Google w październiku 2008 roku. W sklepie dostępnych jest 1,6 mln aplikacji pobranych do tej pory 50 mld 
razy. Gry stanowią 31.2% wszystkich dostępnych aplikacji. Wg. danych z II kwartału 2015 roku, sklep ten 
wyprzedza o 85% Apple App Store pod kątem liczby pobrań, aczkolwiek realizuje w porównaniu z nim 
jedynie około 60% przychodów. Według raportu App Annie z II kwartału 2015 roku największą ilość pobrań 
notowana jest w USA, Brazylii, Indiach, Rosji i Meksyku, natomiast najwyższy przychód notowany był w 
następujących państwach: Japonia, USA, Korea, Tajwan oraz Niemcy. W przypadku obu sklepów 
największy udział zarówno w liczbie pobrań jak również wysokości przychodów stanowiła kategoria gier. 

Spółka rozszerza sieć dodatkowych kanałów sprzedaży. Są to m.in. globalne sklepy Amazon, Samsung Apps, 
Sony Mobile Network, platformy subskrypcyjne: Bemobi (Brazylia), KDDI (Japonia), Ubitus (Korea), jak również 
sklepy urządzeń opartych na systemie Android-TV: Google-TV, Razor, FunBox w Chinach. W kanałach tych 
dystrybuowane są wersje gry dostępne wyłącznie dla urządzeń firm dla których zostały przygotowane specjalne 
wersje. 

Na terenie Azji planowana jest współpraca wydawnicza z lokalnymi partnerami, którzy posiadają szeroką wiedzę 
i know-how dotyczący rynku.  

10.6. Aktywność marketingowa 

Grupa posiada własny dział wydawniczy zajmujący się promocją i publikacją produktów Spółki jak również 
rozwojem biznesu. Pracami działu kieruje prezes Zarządu Remigiusz Kościelny. 

Strategia marketingowa nowych mobilnych produktów free-to-play oparta będzie na działaniach w sieci Internet z 
wykorzystaniem nowoczesnych i popularnych wśród grupy docelowej (tj. graczy) narzędzi, formatów medialnych i 
kanałów społecznościowych. 

W trakcie kampanii podejmowane są działania z zakresu: 

 pozyskania widoczności w Apple App Store i Google Play podczas premiery i aktualizacji, 
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 zarządzania społecznościami w popularnych portalach, 

 przygotowania i optymalizacji najwyższej jakości materiałów marketingowych, 

 współpracy z mediami branżowymi, 

 ekspozycja podczas targów gier, 

 pozyskania lewarów marketingowych w postaci znanych IP ze świata sportu i filmu (tj. powiązaniu produktów 
Grupy (gier) z postaciami, bohaterami czy motywami ze świata sportu czy filmu, dzięki którym wzbudzają 
zainteresowanie społeczeństwa i przyciągają klientów końcowych), 

 współpracy z producentami sprzętu, cross-promocja, 

Wszelkie działania Grupy w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych mają na celu pozyskiwanie 
użytkowników (graczy) dla oferowanych gier. Na Datę Prospektu Grupa koncentruje swoją aktywność 
marketingową na wykorzystaniu i rozbudowie marki Real Boxing. 

Dział marketingu zajmuje się również analizą rynku w celu wyznaczenia kierunków i koncepcji produkcji oraz 
pozyskiwania zewnętrznych produktów (tj. gier tworzonych przez zewnętrznych deweloperów, dla których Spółka 
zapewni platformę do publikacji i promocji produktów), a także pracuje nad zapewnieniem efektywnej monetyzacji 
produktów Spółki. 

10.7. Zespół Emitenta – kompetencje techniczne 

Emitent od lat buduje zespół dysponujący bogatym doświadczeniem na światowym poziomie. Założyciele, 
a zarazem najwięksi akcjonariusze wciąż kierują pracą Spółki. 

Na dzień 30 kwietnia 2016 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 116 osób (w tym zarówno na podstawie umów o 
pracę, jak i umów o dzieło, a także umów o współpracy B2B).  

Szczegółowe informacje na temat wielkości zatrudnienia, w tym także w przeliczeniu na pełne etaty, znajduje się 
w pkt 18.1. Prospektu „Zatrudnienie według form świadczenia pracy lub usług w przedsiębiorstwie Emitenta”.  

W strukturze Grupy funkcjonują działy produkcji, wydawniczy, finansowy i administracyjny. Największym liczebnie 
działem jest dział produkcji, który zajmuje się projektowaniem, produkcją, a następnie wsparciem tytułów obecnych 
już na rynku. Spółka wykorzystuje w produkcji metodologię Agile (oraz wydajne oprogramowanie wspierające 
planowanie i realizację projektów). Każdy z zespołów produkujących gry posiada doświadczoną kadrę 
zarządzającą jak i deweloperów o wszechstronnych umiejętnościach, w tym: game designerów, programistów, 
grafików, animatorów oraz testerów. Projekty Grupy powstają w oparciu o najnowszą technologię Unreal Engine 4 
oraz autorskie technologie opracowane przez Spółkę, w tym: międzyplatformowy silnik rozgrywek wieloosobowych, 
oraz system dostarczania treści w czasie rzeczywistym.  

Spółka podejmuje liczne kroki w celu pozyskania i utrzymania talentów. Rekrutacja odbywa się za pomocą wielu 
kanałów zarówno w Polsce jak i za granicą, takich jak ogłoszenia w prasie, obecność na konferencjach branżowych 
i HR-owych, współpraca z agencjami headhunterskimi i wiele innych. Kluczowi współpracownicy Grupy mają 
możliwość udziału w programie motywacyjnym, w ramach którego przyznawane są akcje po cenie nominalnej. 

W 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
w celu zrealizowania założeń akcyjnego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki w 
drodze emisji 296 465 Akcji Serii C o kwotę ok. 0,3 mln zł. Podwyższenie to nie miało znaczącego wpływu na 
wielkość kapitału własnego. Niemniej, w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. i 2013 r. (wg MSR) ujęto koszty 
funkcjonowania programu motywacyjnego. W części dotyczącej roku 2014 zostały ujęte w wysokości różnicy 
pomiędzy kursem zamknięcia z dnia przyznania akcji (tj. z dnia 31 lipca 2014 roku) a ceną nabycia (0,10 zł) przez 
osoby uprawnione do nabycia akcji po cenie nominalnej, proporcjonalnie do warunków lock-up trwającego 36 
miesięcy. Kwota ta wyniosła dla 2014 roku 100 736,41 zł i również nie stanowiła istotnej zmiany wielkości kapitału 
własnego.  

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 Akcji Serii E. Podwyższenie zostało 
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dokonane w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego, a przydział akcji miał miejsce 9 września 2015. 
Wszystkie akcje zostały objęte przez osoby uprawnione. 

10.8. Strategia 

W 2015 roku Zarząd przyjął strategię rozwoju na lata 2015-2010. Mając jednak na uwadze bardzo dużą dynamikę 
zmian w branży i sektorze, w którym działa Emitent, strategia jest dostosowywana do potrzeb, możliwości i szans 
na bieżąco.  

Strategia Grupy zakłada osiągnięcie pozycji wiodącego producenta gier na urządzenia mobilne w Europie poprzez 
stworzenie wspólnego ekosystemu wydawniczego obejmującego miliony graczy w obrębie zunifikowanego 
portfolio gier o wysokiej jakości.  

Strategia Grupy obejmuje wskazane poniżej elementy.  

Produkcja i publikacja zaawansowanych gier mobilnych w modelu free-to-play 

Emitent zamierza skoncentrować się na produkcji gier w modelu biznesowym free-to-play, który oparty jest na 
przychodach z mikropłatności oraz wyświetlaniu formatów reklamowych. Spółka zamierza wydawać gry w tym 
modelu aby zwiększać przychody i oferować produkty oraz usługi oparte o najbardziej powszechne obecnie 
rozwiązania sprzedażowe, realizujące obecnie ponad 90% przychodów z rynku gier mobilnych. 

Grupa planuje wydawać dwie gry własnej produkcji rocznie począwszy od 2016 r. Pierwszą grą w nowym modelu 
jest Real Boxing 2: Creed wydana w listopadzie 2015 roku oraz jej aktualizacja zmieniająca nazwę na Real Boxing 
2: Rocky. Kolejnymi będą Metal Fist: Urban Domination (2016) oraz Real Casino (2016)  finansowane ze środków 
własnych Emitenta.  

Produkty kierowane są do odbiorców typu mid-core, oparte są na mechanizmach współzawodnictwa i znajdą się 
w takich kategoriach jak sport, akcja, wyścigi, kasyno i innych. Produkty dostępne będą za pośrednictwem 
globalnych kanałów dystrybucji.  

Projektowanie uwzględnia trzy najważniejsze filary tego typu gier, tj.: retencję, zaangażowanie i monetyzację. 
Wszystkie produkty oferowane w ramach ekosystemu wyposażone będą w zaawansowane systemy analityki, 
autorskie technologie oraz dostosowaną do oczekiwań graczy na całym świecie zawartość. 

Program publikacji gier zewnętrznych 

W celu zwiększenia skali działalności i dalszego dywersyfikowania źródeł przychodów, Grupa planuje udostępniać 
własny ekosystem wydawniczy zewnętrznym producentom gier. W ramach programu wydawniczego planuje 
publikować od dwóch do czterech dopasowanych do swojego portfolio tytułów zewnętrznych producentów rocznie.  

Wydawanie gier mobilnych zewnętrznych producentów jest naturalnym krokiem w rozwoju Spółki i jednocześnie 
silnie uzasadnionym biznesowo rozszerzeniem jej działalności. Wprowadzanie na rynek takich gier pozwoli 
Emitentowi pozyskać przychody z prowizji z tytułu obsługi nowych projektów przy jednoczesnym zmniejszeniu 
nakładów na produkcję, co powinno zaowocować jeszcze bardziej dynamicznym rozwojem firmy. 

Na Datę Prospektu Grupa intensyfikuje działania identyfikacji i pozyskania gier producentów zewnętrznych. W tym 
przedmiocie Spółka prowadzi rozmowy z podmiotami posiadającymi produkty w interesujących kategoriach 
i różnych stadiach zaawansowania.  

Równolegle Spółka prowadzi szereg rozmów z posiadaczami praw licencyjnych w celu wykorzystania ich we 
własnych lub zewnętrznych tytułach. Strategia Spółki przewiduje łączenie gier ze znanymi światowymi markami, 
dzięki czemu możliwe jest dotarcie do szerszej grupy odbiorców, wzmocnienie monetyzacji, jak również obniżenie 
kosztów płatnego pozyskania użytkowników.  

Platforma Vivid Games Publishing została uruchomiona w ostatnim kwartale 2015 r. Szczegółowe informacje na 
temat funkcjonowania platformy zostały przedstawione w pkt 10.3 Prospektu „Główne produkty i usługi”. 
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Uruchomienie innowacyjnej w skali światowej platformy mobilnego e-sportu  

Koncepcja planowanej platformy oparta jest na globalnym współzawodnictwie sieciowym w ramach 
zintegrowanego ekosystemu gier, a platforma wykorzystywać będzie system rozgrywki wieloosobowej, który jest 
jednym z kluczowych funkcjonalności obecnych i przyszłych gier Grupy. Platforma zbudowana przez Emitenta 
zapewni graczom dostęp do globalnych, wielopłaszczyznowych systemów współzawodnictwa sieciowego 
dostępnych całodobowo, siedem dni w tygodniu w ramach portfolio zintegrowanych ze sobą gier. 

Istotną cechą platformy będzie również funkcjonalność komunikacji w czasie rzeczywistym, która umożliwi 
Emitentowi efektywne dotarcie do graczy z komunikatami promocyjnymi i sprzedażowymi. System umożliwi 
również łączenie i wzajemne informowanie graczy o zaistniałych wydarzeniach, możliwościach wspólnej rozgrywki, 
osiąganych wynikach, itp. Gracze będą również automatycznie powiązani z kontami w serwisach 
społecznościowych, takich jak Facebook, kontami platform Apple Game Center czy Google Play Games.  

Prace badawczo-rozwojowe nad systemem międzyplatformowej rozgrywki wieloosobowej zostały zrealizowane 
w drodze projektu o całkowitej wartości 4,53 mln zł, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIG 1.4. 
dystrybuowanych za pośrednictwem NCBiR. Projekt został zakończony z dniem 31 grudnia 2015 roku. 

Na Datę Prospektu Grupa pracuje nad rozszerzeniem konceptu do platformy mobilnego e-sportu „Mobile Gaming 
League”. 

Zwiększenie nakładów na B+R i rozwój autorskich technologii 

W związku z dynamicznym rozwojem rynku gier w obszarach technologii, kontroli, a także modeli biznesowych 
oraz strategią Emitenta polegającą na możliwie jak najszybszym dostosowywaniu się do tych zmian niezbędne 
będzie zwiększenie nakładów na działania B+R. Program ten obejmować będzie projekty wpływające na poprawę 
konkurencyjności Grupy na arenie międzynarodowej. 

Obszarami podlegającymi szczególnemu zainteresowaniu w obszarze prac badawczo-rozwojowych Grupy 
w latach 2015 – 2020 będą, m.in: 

 systemy Big Data (analiza masowych ilości danych), 

 systemy analityki, interpretacji oraz automatycznej kontroli systemów gier w połączeniu z Big Data, 

 technologie rozgrywek wieloosobowych, 

 systemy wspierające dostarczanie treści. 

W grudniu 2015 roku Emitent zakończył realizację działań produkcyjnych nad autorskim silnikiem 
międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wartym ponad 4,5 mln zł, 
współfinansowanym ze środków programu POIG 1.4. realizowanym za pośrednictwem NCBiR. Do tego systemu 
zostaną w przyszłości dodane elementy służące optymalizacji przychodów z użytkowników.  

Spośród wymienionych wyżej planowanych działań, Emitent uważa za najistotniejsze: 

System analityki oraz Business Intelligence (BI) – zaawansowana analityka w grach to podstawa rozwoju 
działalności Grupy, zwłaszcza w modelu biznesowym free-to-play. Dzięki analityce wszelkie czynności 
wykonywane w grze będą podlegały pomiarowi i analizie (w tym zarówno automatycznej jak i manualnej). Wyniki 
analizy wykorzystywane będą do poprawy parametrów konwersji i monetyzacji, jak również w procesie lepszego 
dostosowania poziomu rozgrywki, zwiększenia zaangażowania graczy, przygotowania najbardziej atrakcyjnej 
zawartości gry oraz dopasowania kampanii promocyjnych i informacyjnych. Możliwa będzie segmentacja 
użytkowników ze względu na dowolne cechy, w tym np. umiejscowienie geograficzne, demografię, umiejętności 
czy preferencje. Możliwe będą również testy w zakresie całej funkcjonalności i zawartości gry. System umożliwi też 
analizę i usprawnienia w zakresie ergonomii sterowania. W chwili obecnej Spółka prowadzi szereg inicjatyw 
w zakresie rozbudowy istniejących narzędzi i procedur jak również badania w kierunku potencjalnego 
wykorzystania istniejących już systemów tego typu.  

Serwer plików oraz system dostarczania zawartości gry - technologia ta umożliwi zmniejszenie objętości gry 
dostępnej w kanale sprzedaży poprzez dostarczenie jedynie podstawowego, niezbędnego zestawu zasobów. 
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Wszelkie pozostałe dane będą dostarczane użytkownikom na bieżąco. Dzięki temu zlikwidowana zostanie bariera 
rozmiaru gry, która powstrzymuje graczy dysponujących mniejszą ilością miejsca na urządzeniu lub małym 
pakietem danych od pobrania aplikacji. Drugą niezwykle istotną funkcjonalnością technologii będzie możliwość 
natychmiastowego dostarczania nowej zawartości gry bez konieczności przechodzenia procesu submisji do kanału 
sprzedaży. Zawartość ta, dzięki współpracy z systemami analityki dostosowana będzie do cech indywidualnych lub 
grupowych z uwzględnieniem ich położenia geograficznego, wydarzeń, zasobności portfela i wielu innych. Umożliwi 
to znacząco lepszą monetyzację użytkowników, jak również skróci czas i koszty w dostarczaniu nowej 
funkcjonalności do użytkowników. W chwili obecnej Spółka prowadzi działania rozszerzające i optymalizujące 
podstawową funkcjonalność system używanego już w grze Real Boxing 2: Rocky.  

Rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami  

Grupa zamierza rozwijać współpracę zarówno z administratorami głównych kanałów sprzedaży, w których 
dostępne są produkty (m.in. Apple, Google) jak również z mniejszymi platformami (np. Amazon), a także 
z ważniejszymi platformami alternatywnymi.  

Drugim kierunkiem rozwoju współpracy z partnerami będzie wprowadzanie portfolio gier do sprzedaży na 
dedykowanych konsolach (np. Android TV-setup box), portalach subskrypcyjnych, usługach w chmurze, itp. Istotne 
działania zostaną podjęte również w relacjach z partnerami technologicznymi (m.in. Qualcomm, Nvidia, Sony, 
Oculus VR, Razor, itp.). Poprzez te i inne praktyki Emitent będzie dążył do celu, jakim jest dotarcie do jak 
najszerszej liczby odbiorców mobilnych oraz budowa świadomości marek gier. 

Zwiększenie obecności i przychodów w zakresie rynków azjatyckich  

Na terenie Azji Emitent planuje współpracę z lokalnymi partnerami, którzy posiadają ugruntowaną pozycję, szeroką 
wiedzę dotyczącą rynku, know-how na temat monetyzacji i kulturyzacji, jak również zidentyfikowane grupy 
użytkowników, które mogą skonwertować do tytułów Spółki.  

Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami, produkty Spółki będą dostosowywane do upodobań graczy oraz 
dystrybuowane za pomocą i ze wsparciem partnerów na tych rynkach. Skupienie na ekspansji w kierunku rynków 
azjatyckich oraz poszerzenie portfolio oferowanych produktów znacząco zwiększą liczbę użytkowników gier, co 
przełoży się bezpośrednio na przychody ze sprzedaży. 

Produkty Spółki są dostępne na wszystkich kluczowych rynkach azjatyckich za pośrednictwem sklepu Apple App 
Store oraz Google Play (z wyłączeniem Chin), zwiększając swój udział w tych rynkach. 

Rozwój poprzez inwestycje w licencje oraz fuzje i przejęcia  

Pozyskanie silnych licencji opartych na filmach, grach lub postaciach w połączeniu ze sprawdzonymi 
mechanizmami rozgrywki i monetyzacji ma na celu umożliwienie poszerzenia grupy odbiorców, obniżenie kosztów 
związanych z promocją i akwizycją użytkowników, lepszą monetyzację oraz osiąganie innych wskaźników 
operacyjnych. 

Grupa zamierza zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem zewnętrznych produktów 
(gier). Emitent rozważa możliwość inwestycji w poszczególne tytuły, zespoły lub całe podmioty. Finansowanie 
projektów planowane jest ze środków własnych oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Zmiany w Corporate Governance  

Dodatkowym celem strategicznym Grupy jest dalsza poprawa poziomu corporate governance w ramach własnej 
organizacji oraz na linii relacji z inwestorami. Emitent zamierza aktywnie prowadzić relacje inwestorskie i dzięki 
temu efektywnie budować wartość Spółki na rynku kapitałowym.  

Koncepcja przeniesienia notowań na rynek regulowany jest jednym z elementów tego celu strategicznego. Wejście 
na rynek główny GPW powinno przełożyć się na wzrost zainteresowania Spółką przez szersze grono inwestorów, 
analityków i różnego rodzaju komentatorów giełdowych, co powinno korzystnie odbić się na wycenie rynkowej akcji 
i w pełni odzwierciedlać wartość wynikającą z osiąganych wyników. 

Efektem realizacji strategii będzie dostarczenie stałego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez 
zwiększenie przychodów oraz poprawę rentowności. 
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W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia MAR Emitent opracował wewnętrzne 
zasady dotyczące publikacji informacji poufnych oraz ewentualnego opóźniania publikacji niektórych informacji 
zgodnie z wytycznymi wynikającymi z nowych przepisów. 

Spółka opracowała otwarty katalog informacji potencjalnie poufnych, które mogą się pojawić w ramach 
funkcjonowania Emitenta. Ponadto, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18 Rozporządzenia MAR, 
sporządzono listę osób posiadających stały dostęp do informacji poufnych oraz na bieżąco identyfikuje się 
wszystkie osoby, którym udzielany zostaje dostęp incydentalny do konkretnych informacji poufnych.  

Stosownie do przepisów art. 19 Rozporządzenia MAR Emitent poinformował na piśmie osoby zarządzające o 
nowych obowiązkach nakładanych na nie przez Rozporządzenie MAR oraz sporządził listę zawierającą dane tych 
osób oraz osób blisko z nimi związanych, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Rozporządzenie MAR. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 16 czerwca 2016 roku uchwałą GPW nr 630/2016 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka, w razie zaistnienia takiej konieczności, przekazuje na rynek w formie 
raportu bieżącego informacje poufne, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia MAR w oparciu o definicję zawartą w art. 
7 Rozporządzenia MAR, z uwzględnieniem kryterium niezwłoczności przekazywanych informacji. 

Po okresie ważności Prospektu Spółka będzie na bieżąco informowała o postępach realizacji strategii. Opis działań 
związanych z realizacją przedstawionych założeń będzie umieszczany w  raportach okresowych oraz 
przekazywanych do publicznej wiadomości raportach bieżących.  
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 ISTOTNE UMOWY 

Poniżej opisano istotne umowy zawarte przez spółki Grupy w okresie dwóch lat poprzedzających Datę Prospektu, 
a także umowy zawarte w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub obowiązków 
Grupy na Datę Prospektu. Poniższy opis nie obejmuje umów zawieranych w normalnym toku działalności, w tym 
umów dystrybucyjnych oraz umów dotyczących umieszczania w produktach Grupy treści reklamowych. 
Podstawowe warunki umów dystrybucyjnych dotyczących najistotniejszych dla Grupy kanałów sprzedaży, 
tj. AppStore i Google Play zostały podane w pkt 14.3 Prospektu „Badania i rozwój, patenty i licencje - Informacje 
dotyczące uzależnienia Emitenta od patentów, licencji lub umów”. W przedstawionym opisie nie umieszczono także 
umów związanych z publikacją gier zewnętrznych producentów, które dla Spółki stanowią umowy zawierane 
w normalnym toku działalności. Na Datę Prospektu Spółka zawarła dwie umowy w ramach realizacji programu 
publikacji gier zewnętrznych producentów. Pierwsza z nich została zawarta 10 maja 2016 roku ze spółką 
EVERYDAYiPLAY sp. z o.o. i dotyczy wydania przez Spółkę gry Nox Raiders. Kolejną zawarto 7 lipca 2016 roku 
ze studiem Invictus Games KFT w przedmiocie wydania wyścigowej gry akcji Prime Time Rush. 

Spółka za istotne umowy (zawierane poza normalnym tokiem działalności) uznaje umowy, które mają istotne 
znaczenie dla prowadzonej przez Grupę działalności, tj.: (i) umowy, których wartość przekracza 1 000 000,00 zł 
oraz (ii) umowy, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże są istotne dla 
wyników z działalności lub sytuacji finansowej Grupy. 

Umowy na nabycie praw do oprogramowania do tworzenia aplikacji 

Umowa licencyjna zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 roku pomiędzy Vivid Games s.k.a. a Epic Games International 
S.a.r.l. („Umowa”) 

Na podstawie Umowy Epic udziela Vivid Games s.k.a. niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie 
z oprogramowania komputerowego w postaci Unreal Engine 3 w celu produkcji gry komputerowej Godfire: Rise of 
Prometheus na platformę Android i Apple iOS. Licencja nie uprawnia Vivid Games s.k.a do produkcji kontynuacji 
gry Godfire: Rise of Prometheus. Epic nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania udostępnionych materiałów. 

Vivid Games s.k.a. z tytułu uzyskania licencji zobowiązana jest do wniesienia opłaty początkowej oraz wnoszenia 
opłat kwartalnych wynoszących ustalony procent przychodów uzyskiwanych w związku z grą Godfire: Rise of 
Prometheus, w tym w szczególności przychodów uzyskiwanych od dystrybutorów gry, pomniejszonych 
o ponoszone koszty. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Epic uprawniony jest do rozwiązania Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w następujących przypadkach: (i) opóźnienia w płatności przez 
okres powyżej 30 dni, (ii) naruszenia przez Vivid Games s.k.a. postanowień Umowy, (iii) prowadzenia działalności 
konkurencyjnej przez Vivid Games s.k.a. lub jednostki powiązane w zakresie produkcji oprogramowania do 
produkcji gier, (iv) gdy Vivid Games s.k.a. lub jej akcjonariusz większościowy złoży wniosek dotyczący reorganizacji 
na podstawie prawa upadłościowego lub stanie się niewypłacalny, (v) gdy Vivid Games s.k.a. zostanie 
zlikwidowana lub zaprzestanie prowadzenia działalności. Vivid Games s.k.a. jest uprawniona do rozwiązania 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) naruszenia przez Epic postanowień Umowy lub (ii) gdy 
Epic lub jej akcjonariusz większościowy złoży wniosek dotyczący reorganizacji na podstawie prawa 
upadłościowego lub stanie się niewypłacalny, przy czym Vivid Games s.k.a. nie będzie uprawniona w takim 
przypadku do zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz Epic. W przypadku rozwiązania Umowy Vivid 
Games s.k.a. zobowiązana jest w szczególności do zaprzestania dystrybucji gry Godfire: Rise of Prometheus. 

Odpowiedzialność Epic wynikająca z Umowy ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot: (i) kwoty 
wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy lub (ii) 450 000,00 USD, przy czym wyłączona jest 
odpowiedzialność za szkody pośrednie. Ponadto Vivid Games s.k.a. zobowiązała się do zwrotu na rzecz Epic 
wszelkich korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia postanowień Umowy. 

Vivid Games s.k.a. zobowiązała się nie współpracować z podmiotami wskazanymi w Umowie przez Epic, 
w szczególności z jakimikolwiek innymi producentami oprogramowania do tworzenia gier komputerowych.  

Umowa podlega prawu Stanu Karolina Północna Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
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Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Epic Games International S.a.r.l. w dniu 26 sierpnia 2015 roku („Umowa”) 

Na podstawie Umowy Epic udziela Spółce niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie 
z oprogramowania komputerowego w postaci Unreal Engine 4 w celu produkcji gry komputerowej Real Boxing 2 
na platformę Android i Apple iOS. Licencja nie uprawnia Spółki do produkcji kontynuacji gry Real Boxing 2. Epic 
nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania udostępnionych materiałów. 

Spółka z tytułu uzyskania licencji zobowiązana jest do wniesienia opłaty początkowej oraz wnoszenia opłat 
kwartalnych wynoszących ustalony procent przychodów uzyskiwanych w związku z grą Real Boxing 2, w tym 
w szczególności przychodów uzyskiwanych od dystrybutorów gry, pomniejszonych o ponoszone koszty. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony. Epic uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w szczególności w następujących przypadkach: (i) opóźnienia w płatności przez okres powyżej 30 dni, 
(ii) naruszenia przez Spółkę postanowień Umowy, (iii) prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Spółkę 
w zakresie produkcji oprogramowania do produkcji gier, (iv) gdy kontrolę nad Spółką lub podmiotem posiadającym 
bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Spółką uzyska podmiot naruszający postanowienia umowy zawartej 
z Epic lub jej podmiotem powiązanym, lub podmiot pozostający z Epic lub jego podmiotem powiązanym w sporze 
dotyczącym ich praw własności intelektualnej lub naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, (v) gdy 
Spółka lub jej akcjonariusz większościowy złoży wniosek dotyczący reorganizacji lub upadłości na podstawie prawa 
upadłościowego lub stanie się niewypłacalny, (vi) gdy Spółka zostanie zlikwidowana lub zaprzestanie prowadzenia 
działalności. Po zapłacie opłaty początkowej Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w każdym przypadku, przy czym Spółka nie będzie uprawniona w takim przypadku do zwrotu 
jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz Epic. W przypadku rozwiązania Umowy Spółka zobowiązana jest 
w szczególności do zaprzestania dystrybucji gry Real Boxing 2. 

Odpowiedzialność Epic wynikająca z Umowy ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot: (i) kwoty 
wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy lub (ii) 450 000,00 USD, przy czym wyłączona jest 
odpowiedzialność za szkody pośrednie. 

Umowa podlega prawu Stanu Karolina Północna Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Epic Games International S.a.r.l. w dniu 31 października 2012 roku („Umowa”)  

Na podstawie Umowy Epic udzielił Spółce niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie 
z oprogramowania komputerowego w postaci Unreal Engine 3 w celu produkcji gry komputerowej Real Boxing do 
wykorzystania w systemie Android, Apple iOS, na komputerach typu PC oraz Mac, oraz na Playstation Vita. 
Licencja nie uprawnia Spółki do produkcji kontynuacji gry Real Boxing. Spółka z tytułu uzyskania licencji 
zobowiązana jest na podstawie Umowy do wniesienia opłaty początkowej oraz wnoszenia opłat kwartalnych 
wynoszących ustalony procent przychodów uzyskiwanych w związku z grą Real Boxing, w tym w szczególności 
przychodów uzyskiwanych od dystrybutorów gry, pomniejszonych o ponoszone koszty. Epic nie gwarantuje 
prawidłowości funkcjonowania udostępnionych materiałów. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Epic uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w szczególności w następujących przypadkach: (i) opóźnienia w płatności przez okres powyżej 
30 dni, (ii) naruszenia przez Spółkę postanowień Umowy, (iii) prowadzenia działalności konkurencyjnej przez 
Spółkę lub jednostki powiązane w zakresie produkcji oprogramowania do tworzenia gier, (iv) gdy Spółka lub jej 
akcjonariusz większościowy złoży wniosek dotyczący reorganizacji na podstawie prawa upadłościowego lub stanie 
się niewypłacalny, (v) gdy Spółka zostanie zlikwidowana lub zaprzestanie prowadzenia działalności. Spółka jest 
uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) naruszenia przez Epic 
postanowień Umowy lub (ii) gdy Epic lub jej akcjonariusz większościowy złoży wniosek dotyczący reorganizacji na 
podstawie prawa upadłościowego lub stanie się niewypłacalny, przy czym Spółka nie będzie uprawniona w takim 
przypadku do zwrotu jakichkolwiek środków zapłaconych na rzecz Epic. W przypadku rozwiązania Umowy Spółka 
zobowiązana jest w szczególności do zaprzestania dystrybucji gry Real Boxing. 

Odpowiedzialność Epic wynikająca z Umowy ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot: (i) kwoty 
wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy lub (ii) 450 000,00 USD, przy czym wyłączona jest 
odpowiedzialność za szkody pośrednie. Ponadto Spółka zobowiązała się do zwrotu na rzecz Epic wszelkich 
korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia postanowień Umowy. 
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Spółka zobowiązała się nie współpracować z podmiotami wskazanymi przez Epic, w szczególności z jakimikolwiek 
innymi producentami oprogramowania do tworzenia gier komputerowych.  

Umowa podlega prawu Stanu Karolina Północna Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Umowy dotyczące finansowania 

Poza środkami pochodzącymi z bieżącej działalności gospodarczej Grupa finansuje swoją działalność w oparciu o 
kredyty obrotowe oraz w mniejszym zakresie kredyty w rachunku bieżącym, udzielone przez mBank S.A. Ponadto 
spółka Vivid Games sp. z o.o. w 2015 roku pozyskała finansowanie w wyniku emisji obligacji. 

Spółka finansuje działalność badawczą, rozwojową oraz promocyjną również z wykorzystaniem dofinansowania 
ze środków publicznych, w tym m.in. ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z Programu Innowacyjna Gospodarka. Spółka pozyskuje powyższe środki głównie na podstawie umów 
zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministrem Gospodarki. Najistotniejszym projektem 
realizowanym przez Spółkę z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych jest projekt dotyczący 
stworzenia silnika międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierającego 
fotorealistyczne gry mobilne. W tym samym trybie Spółka realizowała również w 2014 roku zakończony projekt pt. 
„Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real 
Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej oraz Azji południowo-wschodniej” w ramach przedsięwzięcia 
GO_GLOBAL.PL. 

Emisja przez spółkę Vivid Games sp. z o.o. obligacji w trybie oferty prywatnej złożonej Bote s.k.a. 

W drodze uchwały zarządu Vivid Games sp. z o.o. nr 1/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku, działającego na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Vivid Games sp. z o.o. 
w uchwale nr 1 z dnia 28 października 2015 roku, spółka Vivid Games sp. z o.o. postanowiła o dokonaniu emisji 
niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A, posiadających formę dokumentu („Obligacje”). Obligacje zostały 
wyemitowane w drodze złożenia w dniu 29 października 2015 roku propozycji nabycia obligacji, w trybie oferty 
prywatnej, spółce Bote s.k.a., która propozycję tę przyjęła w tym samym dniu. Warunki emisji Obligacji zostały 
zmienione na mocy porozumienia z dnia 31 marca 2016 roku poprzez przesunięcie daty zakończenia pierwszego 
okresu odsetkowego z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 30 kwietnia 2016 r. Obligacje są zbywalne, przy czym 
przedmiotem zbycia mogą być wyłącznie wszystkie Obligacje istniejące w dniu zbycia. 

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 zł, zaś ich łączna wartość nominalna – 52 731 000,00 zł. Cena 
emisyjna jednej Obligacji równa jest wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji wynosi 6% w stosunku 
rocznym, a odsetki płatne są w trzymiesięcznych okresach odsetkowych, z wyjątkiem pierwszego okresu 
odsetkowego kończącego się w dniu 30 kwietnia 2016 roku oraz drugiego okresu odsetkowego rozpoczynającego 
się w dniu 1 maja 2016 roku i kończącego się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Cena emisyjna została zapłacona na 
podstawie umownego potrącenia wierzytelności w dniu 29 października 2015 roku poprzez potrącenie 
wierzytelności spółki Vivid Games sp. z o.o. wobec Bote s.k.a. o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością 
przysługującą Bote s.k.a. wobec spółki Vivid Games sp. z o.o. o zapłatę ceny sprzedaży wynikającej z umowy 
zbycia majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2 zawartej w dniu 31 lipca 2015 roku. 

Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że warunki emisji 
Obligacji przyznają emitentowi obligacji i obligatariuszowi prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym 
przedmiotem wcześniejszego wykupu będą mogły być każdorazowo Obligacje o łącznej wartości nominalnej nie 
mniejszej niż 500 000,00 zł, a wcześniejszy wykup Obligacji następować będzie na koniec okresu odsetkowego. 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. nastąpiło połączenie Spółki i Bote s.k.a., w wyniku którego Spółka wstąpiła w prawa 
obligatariusza 52 731 Obligacji wyemitowanych przez Vivid Games sp. z o.o. o wartości nominalnej 
52 731 000,00 zł. 

W dniu 30 kwietnia 2016 r., na podstawie żądania Spółki, działającej jako obligatariusz Obligacji doszło do wykupu 
8 540 Obligacji o wartości 8 540 000,00 zł. Zapłata za Obligacje nastąpiła poprzez potrącenie wierzytelności 
przysługującej Spółce (z tytułu wcześniejszego wykupu oraz z tytułu zakończenia pierwszego okresu odsetkowego 
Obligacji i przysługujących w związku z tym odsetek od Obligacji) z wierzytelnością przysługującą Vivid Games sp. 
z o.o. z tytułu opłaty licencyjnej za korzystanie z majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2. Umowa 



 

122 

licencyjna na korzystanie z majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2 między Spółką a Vivid Games sp. 
z o.o. została opisana w rozdziale 20 „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

W dniu 30 czerwca 2016 r. dokonany został wcześniejszy wykup 1 520 Obligacji. Wartość Obligacji podlegających 
wcześniejszemu wykupowi wyniosła 1 520 000,00 złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie 
wierzytelności przysługującej Spółce (z tytułu wcześniejszego wykupu) z wierzytelnością przysługującą Vivid 
Games sp. z o.o. z tytułu opłaty licencyjnej za korzystanie z majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2, 
na podstawie umowy licencyjnej z dnia 31 lipca 2015 r.  

Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich z dnia 31 lipca 2015 roku pomiędzy Bote s.k.a. a Vivid Games 
Sp. z o.o. („Umowa”) 

Na podstawie Umowy Bote s.k.a. (uprzednio Rainvest 2 s.k.a.) zbyła majątkowe prawa autorskie do gry Real 
Boxing 2, na wskazanych w Umowie polach eksploatacji, na rzecz Vivid Games Sp. z o.o. za łączną cenę równą 
64 859 320,34 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia 
złotych i 34/100) brutto. Zgodnie z warunkami emisji obligacji imiennych serii A, wyemitowanych przez Vivid Games 
sp. z o.o. na podstawie uchwały zarządu Vivid Games sp. z o.o. nr 1/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku, 
cena emisyjna podlega zapłacie poprzez potrącenie wierzytelności spółki Vivid Games sp. z o.o. wobec Bote s.k.a. 
o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością przysługującą Bote s.k.a. wobec spółki Vivid Games sp. z o.o. o zapłatę 
ceny sprzedaży wynikającej ze wskazanej powyżej umowy zbycia majątkowych praw autorskich do gry Real 
Boxing 2 zawartej w dniu 31 lipca 2015 roku. 

Umowy kredytowe 

Umowa kredytowa nr 15/021/14/Z/OB. o kredyt obrotowy w PLN z dnia 29 maja 2014 roku zawarta przez Spółkę 
z mBank S.A. („Umowa”) 

Na podstawie Umowy mBank S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego do wysokości 1 000 000,00 zł. Spółka 
zobowiązała się do spłaty kredytu w 36 miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata podlega spłacie w dniu 
30 czerwca 2017 roku. Środki z kredytu mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności, przy czym 
nie mogą zostać wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych lub innych wydatków bieżących 
związanych z prowadzeniem działalności eksportowej. 

Odsetki z tytułu kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu w skali roku i są równe zmiennej stopie 
procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę. mBank S.A. jest uprawniony do podwyższenia marży w przypadku 
naruszenia przez Spółkę zobowiązania do utrzymywania wpływu na rachunki prowadzone przez kredytodawcę 
w wysokości 100% przychodów ze sprzedaży oraz rozliczania przez te rachunki wszystkich transakcji eksportu 
i importu, a także nie utrzymywania Spółki w należytej kondycji finansowej. Poza oprocentowaniem mBank S.A. 
uprawniony jest na podstawie Umowy do otrzymania prowizji przygotowawczej, prowizji od zaangażowania, opłaty 
za zmianę warunków Umowy oraz pobrania na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego opłaty za objęcie kredytu 
gwarancją.  

Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 600 000,00 zł do dnia 28 sierpnia 2016 roku. 

Umowa kredytowa nr 15/029/15/Z/OB o kredyt obrotowy z dnia 10 czerwca 2015 roku („Umowa”) 

Na podstawie Umowy mBank S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego do wysokości 2 700 000,00 zł. Spółka jest 
uprawniona do wykorzystania kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Spółka zobowiązała się do spłaty 
kredytu w miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata podlega spłacie w listopadzie 2018 roku. Środki z kredytu 
mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności, przy czym nie mogą zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów 
podróży zagranicznych z tym związanych lub innych wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności 
eksportowej. 

Odsetki z tytułu kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu w skali roku i są równe zmiennej stopie 
procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę. mBank S.A. jest uprawniony do podwyższenia marży w przypadku 
naruszenia przez Spółkę zobowiązania do utrzymywania wpływu na rachunki prowadzone przez kredytodawcę 
w wysokości 100% przychodów ze sprzedaży oraz rozliczania przez te rachunki wszystkich transakcji eksportu 
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i importu, a także nie utrzymywania Spółki w należytej kondycji finansowej. Poza oprocentowaniem mBank S.A. 
uprawniony jest na podstawie Umowy do otrzymania prowizji przygotowawczej, prowizji od zaangażowania, opłaty 
za zmianę warunków Umowy oraz pobrania na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego opłaty za objęcie kredytu 
gwarancją.  

Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 1 620 000,00 zł do dnia 1 września 2017 roku. 

Umowy o dofinansowanie 

Umowa o dofinansowanie projektu „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego 
wspierający fotorealistyczne gry mobilne” z dnia 21 maja 2014 roku („Umowa”) 

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako 
instytucji pośredniczącej, na realizację projektu „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu 
rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne”, oraz zobowiązanie Spółki do zrealizowania projektu 
zgodnie z postanowieniami Umowy. Finansowanie pochodzi w 15% z dotacji celowej oraz w 85% ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spółka zobowiązała się wdrożyć wyniki badań i prac 
rozwojowych objętych projektem w terminie 3 lat od jego zakończenia. Dodatkowo Spółka zobowiązała się do 
utrzymania trwałości projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Jako zabezpieczenie 
prawidłowego wykonania Umowy Spółka została zobowiązana do wystawienia weksla in blanco, a w określonych 
przypadkach ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń wskazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Maksymalna wysokość dofinansowania na podstawie Umowy wynosi 2 881 378,92 zł z przeznaczeniem na 
badania przemysłowe oraz 480 315,15 zł z przeznaczeniem na prace rozwojowe, tj. w sumie 3 361 694,07 zł przy 
wnioskowanym całkowitym koszcie projektu określonym na 5 671 183,90 zł. Spółka została zobowiązana do 
zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu do dnia 31 grudnia 2015 roku. Realizacja części 
wdrożeniowej projektu miała nastąpić do dnia 31 marca 2016 roku. Wypłata dofinansowania może zostać 
wstrzymana w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że projekt realizowany jest niezgodnie z Umową. 
Umowa przewiduje możliwość uzyskania premii za szerokie rozpowszechnienie wyników badań objętych 
wsparciem w wysokości 15%. 

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
przy czym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w określonych 
przypadkach, obejmujących w szczególności następujące sytuacje: (i) Spółka nie poddaje się kontroli lub odmawia 
zastosowania się do zaleceń pokontrolnych co do wykonania projektu; (ii) Spółka dokonała zmian prawno-
organizacyjnych zagrażających wykonaniu Umowy; (iii) Spółka narusza obowiązki informacyjne w stosunku do 
drugiej strony Umowy lub uniemożliwia ocenę realizacji projektu. Dodatkowo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w określonych przypadkach, obejmujących 
w szczególności sytuacje, gdy: (i) Spółka zaprzestaje realizacji projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny 
z Umową; (ii) Spółka zaprzestaje prowadzenia działalności lub wszczęte zostaje wobec niej postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne, (iii) przedstawione przez Spółkę oświadczenia lub dokumenty okażą się fałszywe; 
(iv) zmianie ulegnie zakres rzeczowy lub nastąpi zasadnicza modyfikacja projektu, prowadząca do zmiany jego 
celu; (v) środki finansowe zostaną wykorzystane nieprawidłowo; (vi) Spółka naruszy obowiązki informacyjne 
określone w Umowie, lub (vii) wyniki prowadzonych badań nie zostaną wdrożone. W przypadku rozwiązania 
Umowy Spółka zobowiązana jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, w nadmiernej 
wysokości lub z naruszeniem procedur, Spółka zostanie wykluczona z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na okres 3 lat. 

Do dnia 31 grudnia 2015 r. zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w całości, zgodnie z jego założeniami,  
w wyniku czego otrzymano prototyp Beta. Część wdrożeniowa projektu została zrealizowana do dnia 31 marca 
2016 roku. 
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Pozostałe umowy 

Umowa licencyjna z dnia 1 września 2015 roku pomiędzy Spółką a MGM Interactive Inc. („Umowa”) 

Na podstawie Umowy Spółka uzyskała niewyłączną i nieprzenoszalną licencję dotyczącą wykorzystania 
należących do MGM Interactive Inc. praw autorskich do postaci, wątków, projektów i wizualizacji pochodzących 
z filmów „Creed”, którego premiera odbyła się w 2015 roku, oraz filmów z serii „Rocky” (w tym „Rocky”, „Rocky II”, 
„Rocky III”, „Rocky IV”, „Rocky V” oraz „Rocky Balboa”) przy produkcji zmodyfikowanych wersji gry Real Boxing 2, 
do której dystrybucji Spółka się zobowiązała zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. Dystrybucja gry 
w zmodyfikowanej wersji ma być prowadzona w systemie free-to-play poprzez platformy mobilne, m. in. Apple App 
Store oraz Google Play. 

Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku. Każdej stronie przysługuje prawo do 
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym m.in. w przypadku istotnego jej naruszenia. 

Wynagrodzenie należne MGM Interactive Inc. z tytułu Umowy składa się, m.in. z (i) opłaty początkowej oraz (ii) 
opłat okresowych stanowiących określony procent dochodów związanych z dystrybucją gry. W związku 
z zawarciem Umowy Spółka zobowiązana jest również do utrzymywania ubezpieczenia, obejmującego m.in. 
ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszenia praw osób 
trzecich. 

Umowa została zawarta pod prawem Stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Umowa inwestycyjna z dnia 1 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką, Platige Image S.A. i GPV I („Umowa”) 

W oparciu o postanowienia Umowy Spółka we współpracy z GPV I oraz Platige Image S.A. zawiązała spółkę Vivid 
Games s.k.a. jako spółkę celową, powołaną do produkcji gry mobilnej Godfire: Rise of Prometheus. W projekcie 
tym Platige Image S.A. odpowiada za koncepcję wizualną i produkcję materiałów graficznych, natomiast Spółka 
odpowiada za kompleksowe przygotowanie gry oraz jest wyłącznym wydawcą gry na świecie. Umowa inwestycyjna 
zawiera między innymi uzgodnienia w zakresie treści statutu Vivid Games s.k.a., projekty umów o świadczenie 
usług programistycznych pomiędzy Spółką a Vivid Games s.k.a., usług graficznych pomiędzy Platige Image S.A. 
a Vivid Games s.k.a. oraz umowy dystrybucyjnej pomiędzy Spółką i Platige Image S.A. a Vivid Games s.k.a. 
Na Datę Prospektu udział Spółki w  kapitale zakładowym Vivid Games s.k.a. wynosi 32,28%. Spółka jest też 
komplementariuszem Vivid Games s.k.a.  

Umowa przewiduje również uprawnienie GPV I realizacji opcji nabycia do 1 500 000 akcji Spółki w zamian za akcje 
w Vivid Games s.k.a. 

Szczegółowe warunki Umowy oraz związanej z nią umowy dystrybucyjnej zostały zawarte w rozdziale 20 
„Transakcje z podmiotami powiązanymi” w ppkt „Transakcje związane z produkcją i dystrybucją gry Godfire: Rise 
of Prometheus”. 

Porozumienie z dnia 18 grudnia 2015 roku pomiędzy GPV I a Spółką 

Umowa inwestycyjna z dnia 1 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką, Platige Image S.A. i GPV I („Umowa”) 
przewidywała pierwotnie uprawnienie przysługujące GPV I w terminie 2 lat od daty zawiązania Vivid Games s.k.a. 
(tj. do dnia 12 lipca 2015 roku), do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki jako 
wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja Wniesienia”). Po upływie 
2 lat od zawiązania Vivid Games SKA, Umowa przyznaje GPV I uprawnienie do żądania nabycia przez Spółkę 
wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 1 500 000 
akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie 
obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje w terminie 
5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”). Liczba akcji Spółki należnych GPV I podlega 
obniżeniu odpowiednio w przypadku otrzymania uprzednio przez GPV I jakichkolwiek kwot z tytułu podziału zysku 
i umorzenia przysługujących jej akcji Vivid Games s.k.a. 

W drodze porozumienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy GPV I a Spółką: (i) GPV I zobowiązał 
się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży przewidzianej Umową (uprawnienie 
do żądania nabycia przez Spółkę wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę 
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równą łącznej cenie 1 500 000 akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki 
w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie 
powyższe przysługuje w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”), (ii) GPV I zrzekł 
się roszczeń wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji Wniesienia (uprawnienie 
przysługujące GPV I do dnia 12 lipca 2015 roku do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. 
do Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000,00 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja 
Wniesienia”), (iii) ustanowiono nowe opcje uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki nowej emisji w zamian 
za wkład niepieniężny w postaci wszystkich posiadanych przez GPV I akcji albo do sprzedaży na rzecz Spółki akcji. 
W związku z powyższym, GPV I do dnia 31 grudnia 2016 roku uprawniony będzie do objęcia 1 500 000 akcji Spółki 
nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja 
Wniesienia”), przy czym: (i) w przypadku umorzenia części akcji przed upływem powyższego terminu, liczba akcji 
wnoszonych przez GPV I w wykonaniu Nowej Opcji Wniesienia zostanie pomniejszona o liczbę akcji umorzonych, 
a liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych 
w porozumieniu, (ii) w przypadku, gdy GPV I otrzyma przed upływem powyższego terminu jakiekolwiek kwoty z 
tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a., wówczas liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie 
odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu. W terminie 60 dni od otrzymania przez 
Spółkę pisemnego żądania GPV I wykonania Nowej Opcji Wniesienia, Spółka jest zobowiązana do dokonania 
wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Nowej Opcji Wniesienia. W przypadku, gdy wartość godziwa akcji 
wnoszonych jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez GPV I będzie niższa 
niż wartość nominalna tych akcji, GPV I zobowiązał się pokryć powstałą różnicę dodatkowym wkładem pieniężnym. 
Żądanie wykonania Nowej Opcji Wniesienia może zostać przez GPV I odwołane wyłącznie za zgodą wyrażoną na 
piśmie przez Spółkę.  

Ponadto, na mocy porozumienia GPV I uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 
2020 roku do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I będzie zobowiązana do nabycia akcji Vivid 
Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi 
zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym 
z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej 
o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Sprzedaży”). Nowa Opcja Sprzedaży może być wykonana 
w odniesieniu do wszystkich lub części akcji. 

W przypadku zbycia przez GPV I wszystkich posiadanych przez niego akcji na rzecz podmiotu trzeciego lub 
podmiotów trzecich, z zachowaniem prawa pierwszeństwa opisanego w § 26 statutu Vivid Games s.k.a., oraz 
przystąpienia przez nabywcę do Umowy w miejsce GPV I, GPV I dokona przeniesienia całości swoich praw i 
obowiązków wynikających z porozumienia, w przeciwnym razie zarówno Nowa Opcja Wniesienia, jak i Nowa Opcja 
Sprzedaży wygasną. GPV I uprawniony jest do zbycia akcji na rzecz więcej niż jednego podmiotu wyłącznie pod 
warunkiem dokonania jednoczesnego zbycia wszystkich akcji posiadanych przez GPV I. W wypadku, gdy nabywcę 
stanowi więcej niż jeden podmiot, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z porozumienia następuje w 
odpowiedniej części na każdego z nabywców, proporcjonalnie do liczby nabytych akcji. 

Warunki porozumienia zostały zawarte również w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi” 
w ppkt „Transakcje związane z produkcją i dystrybucją gry Godfire: Rise of Prometheus”. 
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 ŚRODKI TRWAŁE I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W poniższej tabeli przedstawiono wartość księgową poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych 
Emitenta według wartości na dzień 31 marca 2016 oraz 31 grudnia 2015, 2014 i 2013 roku. 

Rzeczowe aktywa 
trwałe 

 31.03.2016 r. 
 

31.12.2015 r.  31.12.2014 r.  31.12.2013 r. 

Grunty  -  -  -  - 

Budynki i budowle  53 561,69** 
 

12 961,39  -  - 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
 752 053,96 

 

852 263,04  417 593,35  444 122,03 

Środki transportu  3 500,77 
 

3 679,70  -  - 

Pozostałe środki 
trwałe 

 37 491,87** 
 

78 326,43  15 048,61  5 446,01 

Razem  846 608,29  947 230,56  432 641,96  449 568,04 

* Wg MSR 
**Dokonano reklasyfikacji kwoty 48 420,03 zł. Było na „Pozostałe środki trwałe”  jest na „Budynki i budowle” i dotyczy nakładów na adaptację 
obiektów biurowych. 
Źródło: Emitent 

Nieruchomości 

Spółka ani żadna ze Spółek Zależnych nie jest właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym jakichkolwiek 
nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności Spółka korzysta na podstawie umowy najmu z pomieszczeń 
biurowych zlokalizowanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160. Tam też zlokalizowana 
jest siedziba Spółki. 

Spółka jest też stroną umowy najmu lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 w Warszawie. 

Inne istotne rzeczowe aktywa trwałe 

Prowadzona przez Grupę działalność nie wymaga istotnych inwestycji w środki trwałe. Tym samym Spółka ani 
Spółki Zależne nie posiadają istotnych rzeczowych aktywów trwałych, które jednostkowo stanowiłyby istotne 
rzeczowe aktywa trwałe z uwagi na wysoką wartość bilansową, czy też istotną funkcję technologiczną, przy czym 
jako wartość bilansową dla określenia istotnych rzeczowych aktywów trwałych przyjęto wartość 10% kapitałów 
własnych Spółki.  

Wykorzystywane do prowadzenia działalności środki trwałe, w szczególności sprzęt komputerowy i urządzenia 
elektroniczne jak komputery, serwery, itp., Spółka pozyskuje na podstawie umów leasingu zawieranych z mLeasing 
sp. z o.o. na okres od 24 do 48 miesięcy. Zawarte umowy przewidują opcję wykupu przedmiotu leasingu przez 
Spółkę. Zabezpieczeniem zawartych przez Spółkę umów leasingu są wystawione przez Spółkę weksle in blanco. 
Łączna wartość netto aktywów użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu wynosi na dzień 31 marca 
2016 roku 648 918,46 zł. Suma zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 31 marca 2016 wyniosła 
612 815,68 zł (zobowiązania długoterminowe) i 237 461,68 zł (zobowiązania krótkoterminowe). 

Na żadnym środku trwałym Grupy nie ma ustanowionego zabezpieczenia, czy w postaci zastawu czy innego 
ograniczonego prawa rzeczowego. 

Grupa nie planuje nabycia istotnych aktywów trwałych. 

Ochrona środowiska 

Brak jest istotnych zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogłyby mieć wpływ na 
wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych Grupy, lub mogących mieć istotne znaczenie dla jej działalności bądź 
sytuacji finansowej. 



 

127 

W ocenie Spółki główny wpływ Grupy na środowisko naturalne sprowadza się do odprowadzania odpadów, w tym 
odpadów elektrycznych i elektronicznych. Spółka na bieżąco oddaje wyeksploatowany sprzęt elektroniczny 
podmiotom zajmującym się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Działalność Grupy nie wymaga uzyskania pozwoleń lub zezwoleń związanych z korzystaniem ze środowiska.  
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 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

13.1. Prace badawcze i rozwojowe 

W związku z dynamicznym rozwojem rynku gier w obszarach technologii, kontroli, a także modeli biznesowych 
oraz strategią Emitenta polegającą na możliwie jak najszybszym dostosowywaniu się do tych zmian, niezbędne 
będzie zwiększenie nakładów na działania B+R. Program B+R obejmować będzie projekty wpływające na poprawę 
konkurencyjności Grupy na arenie międzynarodowej. 

Obszarami podlegającymi szczególnemu zainteresowaniu w obszarze B+R Grupy w latach 2015 – 2020 będą, 
m.in: 

 systemy Big Data (analiza masowych ilości danych), 

 systemy analityki, interpretacji oraz automatycznej kontroli systemów gier w połączeniu z Big Data, 

 nowatorskie systemy sterowania (kontroli), np. technologie VR, gestów, fal mózgowych, głosu, 

 technologie rozgrywek wieloosobowych, 

 systemy wspierające dostarczanie treści. 

Spośród wymienionych wyżej planowanych działań Emitent uważa za najistotniejsze: 

System analityki oraz Business Inteligence (BI) – zaawansowana analityka w grach to podstawa rozwoju 
działalności, zwłaszcza w modelu biznesowym free-to-play. Dzięki analityce wszelkie czynności wykonywane 
w grze będą podlegały pomiarowi i analizie (w tym zarówno automatycznej jak i manualnej). Wyniki analizy 
wykorzystywane będą do poprawy m.in. parametrów konwersji i monetyzacji, jak również w procesie lepszego 
dostosowania poziomu rozgrywki, zwiększenia zaangażowania graczy, przygotowania najbardziej atrakcyjnej 
zawartości gry oraz dopasowania kampanii promocyjnych i informacyjnych. Możliwa będzie segmentacja 
użytkowników ze względu na wszelkie cechy, np. umiejscowienie geograficzne, demografię, umiejętności czy 
preferencje. Możliwe będą również testy w zakresie całej funkcjonalności i zawartości gry. System umożliwi też 
analizę i usprawnienia w zakresie ergonomii sterowania.  

Serwer plików oraz system dostarczania zawartości gry - technologia ta umożliwi zmniejszenie objętości gry 
dostępnej w kanale sprzedaży poprzez dostarczenie jedynie podstawowego, niezbędnego zestawu zasobów. 
Wszelkie pozostałe dane będą dostarczane użytkownikom na bieżąco. Dzięki temu, zlikwidowana zostanie bariera 
rozmiaru gry, która powstrzymuje graczy dysponujących mniejszą ilością miejsca na urządzeniu lub małym 
pakietem danych od pobrania aplikacji. Drugą niezwykle istotną funkcjonalnością technologii będzie możliwość 
natychmiastowego dostarczania nowej zawartości gry bez konieczności przechodzenia procesu submisji do kanału 
sprzedaży. Zawartość ta, dzięki współpracy z systemami analityki, dostosowana będzie do cech indywidualnych 
lub grupowych z uwzględnieniem ich położenia geograficznego, wydarzeń, zasobności portfela i wielu innych. 
Umożliwi to znacząco lepszą monetyzację użytkowników, jak również skróci czas i koszty dostarczania nowej 
funkcjonalności do użytkowników. 

Od marca 2014 r. realizowany jest projekt „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu 
rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  Celem projektu jest opracowanie silnika międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu 
rzeczywistego wspierającego fotorealistyczne gry mobilne. Rozwiązanie, wykorzystując systemy rozproszonych 
zasobów i mocy obliczeniowych: cloud storage i cloud computing, będzie systemem cloudowego wsparcia typu 
Back-end (akronim SWIM). 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka wydatkowała następujące kwoty na prace 
rozwojowe: (i) w 2013 r.: 2 846 191,60 zł, (ii) w 2014 r.: 5 412 543,96 zł, (iii) w 2015 r.: 10,5 mln zł. W okresie od 1 
stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Spółka wydatkowała 3 352 419,36 zł na prace rozwojowe. 
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13.2. Własność intelektualna 

13.2.1 Patenty 

Na Datę Prospektu Emitent oraz Spółki Zależne nie posiadają patentów ani wzorów użytkowych zastrzeżonych 
w Polsce lub za granicą, które byłyby istotne z punktu widzenia prowadzenia przez nie działalności i których brak 
mógłby wpływać niekorzystnie na ich wyniki. 

13.2.2 Znaki towarowe 

Emitent posiada dwa znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(Office for Harmonization in the Internal Market) z siedzibą w Alicante. Ich szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj znaku 

  

Znak 

 

Nr prawa 
ochronnego 

 
Data upływu 

bieżącego okresu 
ochronnego 

 
Klasa towarowa 

(wg. klasyfikacji 
nicejskiej) 

słowno – 
graficzny 

 Real Boxing 

 

 

011738424 

 

15.04.2023 

 

9, 41 

słowny  Metal Fist  014549521  11.09.2025  9, 41 

Emitent posiada następujący znak towarowy zarejestrowany w brytyjskim urzędzie patentowym (Intellectual 
Property Office): 

Rodzaj znaku 

  

Znak 

 
Nr prawa 

ochronnego 

 Data upływu 
bieżącego 

okresu 
ochronnego 

 Klasa towarowa 

(wg. klasyfikacji 
nicejskiej) 

słowny  Real Boxing  UK00002629806  27.07.2022  9, 41 

Emitent posiada dwa znaki towarowe zarejestrowane w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów 
Zjednoczonych (The United States Patent and Trademark Office). Ich szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj znaku 

  

Znak 

 

Nr prawa 
ochronnego 

 Data upływu 
bieżącego 

okresu 
ochronnego 

 Klasa towarowa 

(wg. klasyfikacji 
nicejskiej) 

słowny  Real Boxing  4931648  05.04.2026  9, 41 

słowny  Metal Fist  4991719  05.07.2026*  9, 41 

* Okres ochronny upłynie 5 lipca 2022 roku, jeśli w odpowiednim terminie Spółka nie złoży odpowiednich dokumentów potwierdzających 
wprowadzenie gry do obrotu. 

Emitent nie posiada znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

13.3. Wzory przemysłowe 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada zarejestrowanych wzorów przemysłowych w Polsce lub za granicą. 
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13.4. Zarejestrowane Wzory Wspólnotowe 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych. 

13.5. Koncesje i zezwolenia 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada koncesji i zezwoleń. 

13.6. Licencje  

Na Datę Prospektu Emitent nie korzysta z istotnych licencji poza licencjami opisanymi w rozdziale 11 Prospektu 
„Istotne umowy”. 

13.7. Informacje dotyczące uzależnienia Emitenta od patentów, licencji lub umów 

Grupa uzależniona jest w sposób istotny z punktu widzenia jej działalności i rentowności od wskazanych poniżej 
(i) umów dystrybucyjnych na platformy zamknięte oraz (ii) umów dotyczących nabycia praw do oprogramowania 
do tworzenia aplikacji. 

Umowy dystrybucyjne na platformy zamknięte 

Grupa osiąga przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z jej aplikacji, a także mikropłatności oraz reklam 
w tych aplikacjach. Dystrybucja produktów Emitenta odbywa się przez różne platformy i kanały cyfrowe, jednak 
najistotniejszymi z punktu widzenia działalności Grupy kanałami sprzedaży jest Apple App Store i Google Play, do 
których dostęp Emitent posiada na podstawie umów zawartych z Apple oraz Google. 

Umowa licencyjna pomiędzy Spółką a Apple Inc. („Umowa”) 

Spółka wykorzystuje system operacyjny Apple Inc. („Apple”) w celu tworzenia własnych aplikacji na zasadzie 
ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwoływalnej licencji, na podstawie zaakceptowanych 
elektronicznie przez Spółkę ogólnych warunków określonych przez Apple (ang. iOS Developer Program License 
Agreement). Ponadto Spółka upoważnia Apple do występowania w charakterze agenta Spółki w zakresie promocji 
oraz dostarczenia aplikacji Spółki odbiorcom końcowym. Stworzone przez Spółkę w systemie iOS aplikacje mogą 
być dystrybuowane według decyzji Apple (i) w Apple App Store lub (ii) poprzez VPP/B2B, a także w ograniczonym 
zakresie (iii) na zarejestrowanych przez Apple urządzeniach kontrolowanych lub posiadanych przez Spółkę. 
Decyzje o udostępnieniu dostarczonej przez Spółkę aplikacji podejmuje każdorazowo Apple. Do Spółki należy 
decyzja czy stworzone przez nią i zaakceptowane przez Apple aplikacje udostępniane będą odbiorcom końcowym 
odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Apple w każdym czasie jest uprawnione do zaprzestania dystrybucji aplikacji Spółki. 
Ponadto, warunki współpracy mogą zostać jednostronnie zmienione przez Apple. W przypadku braku akceptacji 
zmienionych warunków przez Spółkę, Apple jest uprawnione do rozwiązania współpracy. Apple zastrzega sobie 
prawo do tworzenia oraz promowania produktów o podobnych lub takich samych funkcjonalnościach co aplikacje 
Spółki. Apple wyłącza także swoje zobowiązanie do zachowania poufności co do przekazywanych przez Spółkę 
na podstawie Umowy materiałów. 

Z tytułu dostępu do oprogramowania udostępnionego przez Apple Spółka zobowiązana jest do wnoszenia opłat 
rocznych. Zawarta w wyniku akceptacji przez Spółkę ogólnych warunków współpracy Umowa obowiązuje przez 
okres jednego roku od daty aktywacji konta Spółki i ulega automatycznemu przedłużaniu na okres kolejnego roku, 
w przypadku wniesienia przez Spółkę opłaty za przedłużenie Umowy oraz braku po stronie Spółki naruszeń 
postanowień Umowy. Umowa może zostać rozwiązana przez Apple ze skutkiem natychmiastowym, 
w szczególności w przypadku: (i) naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy przez Spółkę i braku naprawienia 
naruszenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o naruszeniu, (ii) naruszenia przez Spółkę 
zobowiązania do zachowania poufności danych dotyczących Apple, (iii) wszczęcia przez Spółkę przeciwko Apple 
postępowania w sprawie naruszenia patentu, (iv) niewypłacalności Spółki, zaprzestania przez Spółkę działalności 
lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także (v) stwierdzenia jakiegokolwiek nieuczciwego aktu 
dotyczącego Umowy po stronie Spółki, w tym próby ukrycia funkcjonalności aplikacji przed weryfikacją Apple. Poza 
tym, każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

Odpowiedzialność Apple za naruszenie Umowy ograniczona jest do kwoty 50,00 USD, przy wyłączeniu 
odpowiedzialności Apple za jakiekolwiek szkody pośrednie. 
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Apple wyłącza również swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości w udostępnianym 
Spółce oprogramowaniu. 

Spółka w oparciu o zawartą z Apple umowę uiszcza na rzecz Apple prowizję uzależnioną od wysokości przychodów 
z opłat pobieranych od odbiorców końcowych gier Grupy. Wysokość prowizji wynosiła: (i) w roku 2013: 
1 129 572,04 zł; (ii) w roku 2014: 1 900 678,06 zł; (iii) w roku 2015: 1 478 436,60 zł. Poza prowizjami od 
sprzedanych produktów, Spółka ponosi jedynie koszty dostępu do platformy iTunes dla developerów w wysokości 
100 USD rocznie. 

Postanowienia Umowy podlegają prawu Stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Google Inc. („Umowa”) 

Umowa została zawarta poprzez akceptację ogólnych warunków określonych przez Google Inc. („Google”). Na 
podstawie Umowy Spółka jest uprawniona do korzystania z utworzonego i prowadzonego przez Google portalu 
Google Play w celu rozpowszechniania aplikacji Spółki wśród odbiorców końcowych, zaś Spółka udziela Google 
niewyłącznej i bezpłatnej licencji do rozpowszechniania jej aplikacji za pośrednictwem Google Play. Google 
zastrzega sobie prawo do wyświetlania produktów wedle własnego uznania, a także umożliwia ocenianie i 
opiniowanie produktów. Ponadto, Google jest uprawniony do usuwania produktów, które w jego ocenie nie 
spełniają odpowiednich standardów. 

Rozpowszechnianie aplikacji za pośrednictwem Google Play może odbywać się zarówno odpłatnie jak 
i nieodpłatnie. W przypadku odpłatnego udostępniania aplikacji za pośrednictwem Google Play, obsługa płatności 
odbywa się na podstawie odrębnej umowy z podmiotem obsługującym płatności, którym jest Google Payment Ltd. 

Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Google przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie w przypadku: (i) naruszenia przez drugą stronę postanowień 
Umowy, (ii) gdy będą go do tego obligować przepisy prawa, (iii) Spółka przestanie być autoryzowanym programistą, 
(iv) Google zdecyduje zaprzestać prowadzenia Google Play, (v) nastąpi zmiana kontroli nad Spółką. 

Google jest uprawnione do jednostronnej zmiany warunków Umowy w dowolnym momencie, a w przypadku braku 
akceptacji zmienionych warunków przez Spółkę, Spółka zobowiązana jest zaprzestać korzystania z Google Play. 
Google wyłącza swoją odpowiedzialność związaną z korzystaniem przez Spółkę z Google Play i jakiekolwiek 
gwarancje, jakie mogłyby się wiązać z jego udostępnieniem. 

Spółka w oparciu o zawartą z Google Umowę uiszcza na rzecz Google prowizję uzależnioną od wysokości 
przychodów z opłat pobieranych od odbiorców końcowych gier Grupy. Wysokość prowizji wynosiła: (i) w roku 2013: 
485 408,98 zł; (ii) w roku 2014: 730 762,25 zł; (iii) w roku 2015: 508 668,90 zł. 

Umowa podlega prawu Stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Umowy dotyczące nabycia praw do oprogramowania do tworzenia aplikacji 

Dystrybucja przez Grupę najistotniejszych gier z punktu widzenia prowadzonej działalności, tj. Real Boxing oraz 
Real Boxing 2: Rocky, a także gier znajdujących się obecnie w przygotowaniu, uzależniona jest od obowiązywania 
umów uprawniających Grupę do korzystania z silnika Unreal Engine 4, w oparciu o umowy zawarte z Epic, w tym: 
(i) Umowę licencyjną z dnia 31 października 2012 roku pomiędzy Spółką a Epic oraz (iii) Umowę licencyjną z dnia 
26 sierpnia 2015 roku pomiędzy Spółką a Epic. Istotne warunki tych umów zostały opisane  
w rozdziale 11  Prospektu „Istotne umowy” w ppkt „Umowy na nabycie przez Spółkę praw do oprogramowania do 
tworzenia aplikacji”. 

Poza wskazanymi powyżej umowami, Grupa nie jest uzależniona od innych umów przemysłowych, handlowych 
lub finansowych, jak również nowych procesów produkcyjnych i technologicznych w stopniu, który można by uznać 
za znaczący dla jej działalności lub rentowności.  
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 UBEZPIECZENIA 

Spółka posiada ubezpieczenie (i) od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
członków organów Spółki, (ii) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe w związku 
z posiadaniem i użytkowaniem pomieszczeń biurowych oraz (iii) ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu 
prowadzonej działalności. Spółki Zależne nie są stroną umów ubezpieczenia. 

Spółka ubezpiecza szkody powstałe w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów 
Spółki na podstawie polisy wystawionej przez ACE European Group Limited sp. z o.o. Okres ubezpieczenia trwa 
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie. W dniu 30 czerwca 2016 Spółka zawarła z 
ACE European Group Limited sp. z o.o. aneks do umowy ubezpieczenia, na podstawie którego wysokość łącznej 
sumy ubezpieczenia została podniesiona do 20.000.000 zł dla zdarzeń mających miejsce od dnia 26 czerwca 
2016 roku. Dla zdarzeń mających miejsce przed tą datą łączna suma ubezpieczenia wynosi 10.000.000,00 zł. 
Ubezpieczeniem objęci są w okresie ubezpieczenia członkowie organów Spółki oraz inne podmioty działające w 
jej imieniu i na jej rzecz. Ponadto, ubezpieczyciel zapłaci w imieniu Spółki, w ramach podlimitu sumy ubezpieczenia 
w wysokości 1 500 000,00 zł za roszczenia podniesione przeciwko Spółce na terytorium Polski w oparciu o zarzut 
odpowiedzialności solidarnej z podmiotami działającymi w jej imieniu. Umowa przewiduje również łączny 
nadwyżkowy limit ubezpieczenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej w wysokości 1 500 000,00 zł ponad 
wartość sumy ubezpieczenia. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęte są szkody Spółki wynikające z roszczeń 
spowodowanych naruszeniem prawa regulującego obrót papierami wartościowymi w związku z nieprawidłowym 
działaniem Spółki. Ubezpieczenie rozciąga się na terytorium całego świata, z wyjątkiem Iraku, Kuby, Syrii, 
Północnego Sudanu oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.  

Spółka na podstawie polisy wystawionej przez CFC Underwriting Limited ubezpiecza również szkody poniesione 
w związku z prowadzoną przez nią działalnością w kilku obszarach: (i) odpowiedzialność z tytułu prowadzonej 
działalności, (ii) odpowiedzialność związana z cyberprzestrzenią oraz prywatnością (trzy podobszary – 
odpowiedzialność związana z cyberprzestrzenią, odpowiedzialność związana z prywatnością oraz koszty 
powiadamiania o naruszeniu prywatności), (iii) odpowiedzialność związana z działalnością multimedialną oraz za 
szkody wyrządzone przez reklamę, (iv) odpowiedzialność ogólna (trzy podobszary odpowiedzialności – publiczna, 
za produkt oraz za zanieczyszczenia), (v) koszty stawiennictwa sądowego, (vi) ograniczenie ryzyka strat oraz 
(vii) ubezpieczenie reputacji oraz ochrona marki. Każdy z obszarów posiada odrębny limit odpowiedzialności, który 
wynosi 3 000 000 EUR dla każdego z obszarów/podobszarów, oprócz kosztów stawiennictwa sądowego 
i ubezpieczenia reputacji oraz ochrony marki (limit odpowiedzialności – 50 000 EUR). Okres ubezpieczenia trwa 
od 1 września 2015 r. do dnia 1 września 2016 r. Ubezpieczenie rozciąga się na terytorium całego świata. 

Spółka ubezpiecza odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadaniem 
i użytkowaniem pomieszczeń biurowych na podstawie polisy wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A. Suma 
ubezpieczenia wynosi 2 000 000,00 zł. Okres ubezpieczenia obejmuje na Datę Prospektu okres do 18 sierpnia 
2016 roku.  
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 SPÓŁKA – HISTORIA I ROZWÓJ 

15.1. Podstawowe informacje 

Nazwa (firma): Vivid Games spółka akcyjna. 

Nazwa skrócona: Vivid Games S.A. 

15.2. Miejsce rejestracji Emitenta 

Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000411156. 

15.3. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki Vivid Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
Vivid Games Spółka Akcyjna. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 22 lutego 2012 
r. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Vivid 
Games sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusz Monikę Gutmańską-
Pawłowską prowadzącą kancelarię notarialną w Bydgoszczy, Repertorium A nr 207/2012). 

Vivid Games sp. z o.o. została zawiązana w dniu 30 grudnia 2010 roku na podstawie aktu notarialnego 
sporządzonego przed notariuszem Moniką Gutmańską-Pawłowską, prowadzącym kancelarię notarialną 
w Bydgoszczy (Repertorium A nr 9896) i po raz pierwszy wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejestrowy w dniu 16 lutego 2011 r., pod numerem KRS 0000378388, natomiast została 
wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 marca 2012 r. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

15.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedziba: Bydgoszcz 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Adres: ul. Gdańska 160  

85-674 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 52 3215728 

Fax: +48 52 5222130 

E-mail:   ir@vividgames.com 

Adres strony internetowej:  www.vividgames.pl 

15.5. Wybrane przepisy regulujące działalność Emitenta 

W zakresie dotyczącym funkcjonowania jako spółki akcyjnej Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych i innych przepisów dotyczących spółek prawa handlowego oraz postanowień Statutu. 

15.6. Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta  

2006 

 Rozpoczęcie prowadzenia działalności Vivid Games s.c. przez Remigiusza Kościelnego 
oraz Jarosława Wojczakowskiego, związanej z produkcją gier wideo 

 Zawarcie umowy na produkcję kilkunastu gier mobilnych dla MobilityZone, izraelskiej 
spółki świadczącej usługi dostarczania treści rozrywkowych dla operatorów telefonicznych 
na świecie 

 ukończenie prac nad pierwszą wersją autorskiej technologii produkcji gier V-TECH 
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2007 

 Rozpoczęcie dystrybucji autorskich produktów we współpracy z największym 
dystrybutorem gier komórkowych w Polsce, Mobile Entertainment Europe 

 Wykonanie pierwszej gry marketingowej dla operatora sieci komórkowej Plus GSM 

 Uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla konsol Nintendo DS oraz Nintendo 
Wii 

 Zawarcie umowy na dystrybucję autorskich gier z jednym z największych wydawców gier 
komórkowych na świecie – Hands-On Mobile 

 Zawarcie umowy na wykonanie gry dla konsoli Nintendo DS z niemiecką spółką DTP 
Entertainment AG 

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

2008 

 Uczestnictwo i patronat w założeniu Europejskiego Centrum Gier w Krakowie 

 Uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla systemów Apple iOS oraz wydanie 
pierwszej gry „Samurai Puzzle Battle” na tę platformę 

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

2009 

 Zawarcie długofalowej umowy na produkcję gier z I-play z Wielkiej Brytanii, spółki zależnej 
koncernu Oberon Media ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozpoczęcie produkcji 
pierwszej gry MotoGP 2009 opartej na licencji wyścigów motorowych 

 Zawarcie umowy licencyjnej z Ekstraligą Żużlową i pozyskanie najbardziej rozpoznawalnej 
licencji rozgrywek Speedway’a w Polsce 

 Wydanie pierwszej gry na platformę Facebook „Alen Bobs” 

 Zawarcie umowy z Connect2Media z Wielkiej Brytanii, na produkcję gry opartej na licencji 
„The Dog” 

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

2010 

 Zawarcie umowy współpracy z Mr. Goodliving z Finlandii, spółki zależnej koncernu Real 
Networks ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i rozpoczęcie produkcji pierwszej gry – 
„NCIS” opartej na licencji serialu TV o tej samej nazwie 

 Zakończenie produkcji pierwszej gry w cyfrowej dystrybucji dla konsoli Nintendo DSi 

2011 

 Rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Zawarcie 3-letniej umowy na licencję FIS Speedway Grand Prix Series, mistrzostw świata 
w żużlu 

 Uzyskanie statusu licencjonowanego producenta dla konsoli Sony PSP i Sony Vita 

 Zakończenie produkcji Speedball 2 Evolution – jednego z największych retro-hitów (we 
współpracy z brytyjską spółką The Bitmap Brothers) 

 Premiera gry Neon Mania w wersji na urządzenia z systemem iOS 

 Ski Jumping 2011 jako pierwsza z gier Spółki przekracza próg 1 mln pobrań na platformie 
Apple iOS 

 Podpisanie umowy z wiodącym podmiotem z Korei Płd. na dystrybucję autorskich 
produktów Spółki na platformie Android na terytorium Azji 

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

 Otrzymanie tytułu Wizjonera IT oraz za Innowacyjną Usługę (tworzenie gier na urządzenia 
przenośne z zaimplementowanymi reklamami) w ramach Konkursu „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju 2011” 
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2012 

 Rozpoczęcie produkcji pierwszej gry dla platformy Sony PS Vita 

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

 Istotne zmiany w składzie rady nadzorczej, m.in. objęcie funkcji członka rady nadzorczej 
przez Paula Bragiela (przedsiębiorcę z San Francisco) oraz Marka Borzestowskiego 
(założyciela portalu Wirtualna Polska) 

 Zakończenie produkcji gry Championship Racing 2012 

 Przekształcenie w spółkę akcyjną 

 Przeprowadzenie oferty akcji serii B; wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku 
NewConnect 

 Uzyskanie statusu oficjalnego producenta gier na platformę Sony PlayStation 3 

 Zakończenie produkcji oficjalnej gry oraz aplikacji mobilnej FIM Speedway GP 2012 

 Rozpoczęcie dystrybucji gry Neon Mania w wersji na urządzenia z systemem Android 

 Wprowadzenie do sprzedaży gier Neon Blitz, GYRO+ oraz BMX Jam 

 Spółka założycielem Krajowej Izby Cyfrowej Gospodarki 

 Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w wersji na urządzenia z systemem iOS 

 Nagroda Mobile Trends Awards za grę Real Boxing w kategorii Najlepsza Gra Mobilna 

2013 

 Gra Real Boxing pokazowym tytułem konsoli Nvidia Shield 

 Wprowadzenie do sprzedaży gry SKI Jumping PRO 

 Premiera gry FIM Speedway GP 2013 w wersji na urządzenia z systemami iOS i Android 

 Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w wersji na urządzeniach mobilnych z 
systemem Android 

 Nagroda Best App Ever za grę Real Boxing w kategorii Najlepsza Gra Sportowa 2013 

 Gra Real Boxing wyróżnioną tytułem "App Store Best Of 2013" w Korei Płd. 

 Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy w konkursie "Liderzy Innowacji 
Pomorza i Kujaw 2013" 

 Zdobycie tytułu Indie Game Developer 2013 w konkursie Appsters Awards 

 Gra Real Boxing Najlepszą Polską Grą 2012 roku w konkursie Europejskiego Festiwalu 
Gier Digital Dragons 

 Współpraca z niemiecką stacją telewizyjną ProSieben nad dedykowaną wersją Real 
Boxing 

 Utworzenie Vivid Games s.k.a. na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 lipca 2013 r., w 
której Spółka objęła 34,8% udziały w jej kapitale zakładowym; powstanie grupy kapitałowej 

 Premiera gry Speedball 2 HD na platformie Steam 

 Wyróżnienie Real Boxing tytułem jednej z najlepszych gier 2013 roku przez serwis The 
Guardian 

 Rozpoczęcie dystrybucji gry Real Boxing na urządzeniach firmy Samsung 

 Zawarcie umowy z Sony w przedmiocie produkcji i dystrybucji gry Real Boxing w wersji na 
konsolę Sony PS Vita 

2014 

 Premiera gry Godfire: Rise of Prometheus w wersji iOS oraz Android 

 Zakwalifikowanie Spółki do indeksów NC Lead i NC Index 30 

 Wyróżnienie gry Godfire: Rise of Prometheus tytułem „App Store Best Of 2014” w Chinach 

 Gra Godfire: Rise of Prometheus najlepszą grą w kategorii Rozrywka/iOS w konkursie 
Appaward 2014 

 Uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów GoGlobal III 
oraz 1.4. POIG, na łączną kwotę niemal 4 mln zł 

 Wyróżnienie Spółki tytułem „Najlepszy Wydawca Czerwca 2014” serwisu iPhone i iPad 
Quality Index za grę Godfire: Rise of Prometheus 

 App Store Editors Choice dla gry Godfire: Rise of Prometheus 

 Transformacja gry Real Boxing do modelu free-to-play i rozpoczęcie darmowej dystrybucji 
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 Inwestycja TFI Skarbiec w Spółkę 

 Wyróżnienie Spółki tytułem „Najlepszy Programista” w sklepie Google Play 

 Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w wersji na komputery PC oraz Mac 

 Emisja Akcji Serii C w ramach programu motywacyjnego 

 Rozpoczęcie współpracy z firmą Qualcomm m.in. nad zaawansowaną graficznie wersją 
gry Godfire: Rise of Prometheus 

 Gra Real Boxing tytułem startowym na platformie Google Android TV 

 Zawarcie porozumienia o współpracy z chińskim potentatem w branży gier The9 Limited i 
rozpoczęcie dystrybucji Real Boxing na urządzeniu Fun Box 

2015 

 Ogłoszenie Strategii Spółki na rok 2015 i kolejne lata 

 11 miejsce dla Real Boxing w rankingu najlepiej sprzedających się gier na przenośną 
konsolę Sony w 2014 roku 

 Utworzenie w dniu 26 lutego 2015 r. Spółki Vivid Games spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Objęcie w dniu 9 marca 2015 r. 100% akcji Rainvest 2 s.k.a. (obecnie Bote s.k.a.) 

 Objęcie w dniu 17 marca 2015 r. 100% udziałów w kapitale zakładowym Bote spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

 Wniesienie autorskich praw majątkowych do gry Real Boxing 2 jako wkładu niepieniężnego 
do spółki Rainvest 2 s.k.a. 

 Zawarcie umowy z japońską firmą ROA Holdings i wprowadzenie do sprzedaży gry Real 
Boxing w kanale KDDI 

 Zawarcie umowy z chińskim wydawcą gier – firmą Beijing Autothink Technology, 
dotyczącej wydania gry Real Boxing na terenie Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Makao 

 Rozpoczęcie dystrybucji zaawansowanej graficznie wersji gry Godfire: Rise of Prometheus 
skierowanej do użytkowników urządzeń z najnowszymi procesorami SnapdragonTM 805 
firmy Qualcomm 

 Zawarcie umowy z firmą Flexion i rozpoczęcie dystrybucji gry Real Boxing w 
alternatywnych kanałach m.in. Yandex, Opera i Samsung Galaxy Apps 

 Zawarcie umowy z firmą Ubitus – azjatyckim potentatem dystrybucji w formie streamingu 
na terytorium Tajlandii, Chin, Tajwanu i Hong Kongu 

 Zdobycie tytułu „Private Equity Diamond” przyznanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Inwestorów Kapitałowych w kategorii spółek portfelowych o małej kapitalizacji 

 Przeprowadzenie emisji publicznej 2 000 000 akcji serii D 

 Otwarcie studia w Warszawie 

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

 Emisja Akcji Serii E w ramach akcyjnego programu motywacyjnego 

 Uruchomienie platformy wydawniczej dla gier producentów zewnętrznych 

 Premiera gry Real Boxing 2: Creed 

2016 

 Premiera aktualizacji gry Real Boxing 2: Rocky 
 Połączenia Spółki z Bote s.k.a. 

 Podpisanie umowy wydawniczej na wydanie gry Nox Raiders 

 Podpisanie umowy wydawniczej i koprodukcyjnej na wydania gry Prime Time Rush 
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 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

16.1. Opis Grupy Kapitałowej oraz pozycji Emitenta w Grupie 

Grupa Emitenta składa się z 4 spółek, w której Emitent jest podmiotem dominującym wobec 3 Spółek Zależnych.  

W Grupie Emitent, poza prowadzeniem działalności operacyjnej, pełni rolę spółki holdingowej, koordynującej 
funkcjonowanie Spółek Zależnych oraz podejmującej działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych 
Grupy, między innymi poprzez koordynację: polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami, czy 
prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego. 

Ponadto, Emitent odpowiada za kreowanie jednolitej polityki handlowej i marketingowej Grupy. 

Podmiotami zależnymi Emitenta są: 

Spółka  Siedziba 

Vivid Games spółka akcyjna S.K.A.  Bydgoszcz 

   

Vivid Games sp. z o.o.  Bydgoszcz 

   

Bote sp. z o.o.  Warszawa 

Źródło: Emitent 

Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta: 

Źródło: Emitent 

W dniu 4 kwietnia 2016 roku nastąpiło połączenie Spółki z Bote s.k.a. (dawniej Rainvest 2 s.k.a.), dokonane w trybie 
art. 492 § 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Bote s.k.a. na Spółkę, bez 



 

138 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Bote sp. z o.o., będąca komplementariuszem spółki Bote s.k.a. nabyła 
w wyniku połączenia 59 akcji własnych Spółki o wartości 8,48 zł jednej akcji (wartość ustalona na podstawie kursu 
zamknięcia akcji Spółki na rynku NewConnect w ostatnim dniu notowań poprzedzającym zatwierdzenie planu 
połączenia). Akcje Spółki nabywane przez Bote sp. z o.o. zostały w pełni opłacone i zostały nabyte przez Spółkę 
na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 
2015 roku. W wyniku połączenia Bote s.k.a. uległa rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji. Wartość majątku 
Bote s.k.a. na potrzeby przejęcia została określona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 października 2015 
roku jako różnica sumy aktywów oraz sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania, na kwotę równą 
64 569 298,51 zł. Uchwały o połączeniu Bote s.k.a. jako spółki przejmowanej ze Spółką jako spółką przejmującą 
oraz o wyrażeniu zgody na uzgodniony między łączącymi się spółkami plan połączenia zostały podjęte przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jak również nadzwyczajne walne zgromadzenie Bote s.k.a w dniu 1 marca 
2016 r.  

Lista podmiotów zależnych Spółki na Datę Prospektu 

Poniżej przedstawiono listę wszystkich podmiotów zależnych od Spółki. 

Vivid Games s.k.a. 

Vivid Games s.k.a. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000480276. Emitent 
posiada 32,28% akcji w Vivid Games s.k.a., które dają 32,28% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Jest także jej 
komplementariuszem. 

Rolą Vivid Games s.k.a. w Grupie jest zarządzanie istotnymi wartościami niematerialnymi i prawnymi należącymi 
do Grupy, tj. prawami do gry Godfire: Rise of Prometheus.  

Główne informacje o Vivid Games s.k.a.: 

Nazwa i forma prawna:  Vivid Games spółka akcyjna s.k.a. 

Siedziba i adres:  Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Kapitał zakładowy:  123 944,00 zł 

Vivid Games sp. z o.o. 

Vivid Games sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000551034. 
Emitent posiada 100% udziałów w Vivid Games sp. z o.o., które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu 
wspólników.  

Rolą Vivid Games sp. z o.o. w Grupie jest zarządzanie istotnymi wartościami niematerialnymi i prawnymi 
należącymi do Grupy, w tym prawami do gry Real Boxing 2.  

Główne informacje o Vivid Games sp. z o.o.: 

Nazwa i forma prawna:  Vivid Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba i adres:  Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Kapitał zakładowy:  5 000,00 zł 

Bote sp. z o.o. 

Bote sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000544562. Emitent 
posiada 100% udziałów w Bote sp. z o.o., które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.  

Bote sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. 
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Główne informacje o Bote sp. z o.o.: 

Nazwa i forma prawna:  Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba i adres:  Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

Kapitał zakładowy:  5 000,00 zł 

16.2. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych niż Spółki Zależne przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny 
wpływ na ocenę jej aktywów i zobowiązań i kapitałów własnych, sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów 
Grupy. 
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 ORGANY SPÓŁKI 

17.1. Dane na temat osób wchodzących w skład organów nadzorczych i zarządzających 

17.1.1 Zarząd 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 

 Remigiusz Kościelny  – prezes Zarządu, 

 Jarosław Wojczakowski – wiceprezes Zarządu, 

 Roy Huppert – członek Zarządu. 

Poniżej przestawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu. 

Remigiusz Rudolf Kościelny 

Lat 37. Remigiusz Kościelny posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończył Akademię Bydgoską im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra historii ze specjalnością nauczycielską.  

Przebieg pracy zawodowej Remigiusza Kościelnego i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich 
pięciu lat) zostały przedstawione poniżej. 

 2012 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. – prezes zarządu, 

 2012 r. – 2013 r. – MobiTrade sp. z o. o. – członek zarządu, 

 2015 r. – do chwili obecnej – Bote sp. z o. o. – prezes zarządu, 

 2015 r. – do chwili obecnej – Zmorph sp. z o.o. – członek rady nadzorczej. 

Remigiusz Kościelny nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Remigiusz Kościelny: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem spółek Vivid 
Games spółka cywilna, Vivid Games sp. z o. o., Vivid Games S.A., Zmorph sp. z o. o., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub 
były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 posiada 7 576 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, co stanowi 27,11 % akcji Spółki i taki sam 
udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 posiada polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej członków organów spółki kapitałowej na łączną kwotę 10 000 000 zł. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Remigiuszem Kościelnym a innymi członkami zarządu i rady 
nadzorczej spółek Grupy. 

Adres miejsca pracy Remigiusza Kościelnego to ul. Gdańska 160, 85 – 674 Bydgoszcz. 
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Jarosław Wojczakowski 

Lat 36. Jarosław Wojczakowski posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończył Akademię Techniczno-
Rolniczą w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.  

Przebieg pracy zawodowej Jarosława Wojczakowskiego i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich 
pięciu lat) zostały przedstawione poniżej. 

 2012 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. – wiceprezes zarządu, 

 2012 r. – 2013 r. – MobiTrade sp. z o.o. – członek zarządu, 

 2015 r. – do chwili obecnej Vivid Games sp. z o.o. – prezes zarządu. 

Jarosław Wojczakowski nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Jarosław 
Wojczakowski: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem spółek Vivid 
Games spółka cywilna, Vivid Games sp. z o. o., Vivid Games S.A., MobiTrade sp. z o.o., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 posiada 7 576 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, co stanowi 27,11 % akcji Spółki i taki sam 
udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 posiada polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
członków organów spółki kapitałowej na łączną kwotę 10 000 000 zł. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Jarosławem Wojczakowskim a innymi członkami zarządu i rady 
nadzorczej spółek Grupy. 

Adres miejsca pracy Jarosława Wojczakowskiego to ul. Gdańska 160, 85 – 674 Bydgoszcz. 

Roy Huppert 

Lat 44. Roy Huppert posiada wykształcenie wyższe. W 1993 r. roku ukończył Kent State University, kierunek 
stosunki międzynarodowe oraz historia, zdobywając tytuł BA. W 1994 roku ukończył roczny kurs prawa Unii 
Europejskiej oraz prawa brytyjskiego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach wspólnego programu z Oxford i 
Cambridge University. W 1998 roku ukończył University of Calgary/Quebec zdobywając tytuł MBA. 

Przebieg pracy zawodowej Roy’a Huppert i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich pięciu lat) 
zostały przedstawione poniżej. 

 2001 r. – 2012 r. – Capital Advisory Services – założyciel, 

 2014 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. – członek Zarządu, 

 2012 r. – do chwili obecnej – Capital Advisory Services sp. z o. o. – prezes zarządu, 
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 2012 r. – do chwili obecnej – Capital Advisory Services sp. z o. o. S.K.A. – prezes zarządu, 

 2015 r. – do chwili obecnej – Vivid Games sp. z o.o. – wiceprezes zarządu. 

Roy Huppert od 29 stycznia 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Roy Huppert Capital Advisory 
Services. 

Roy Huppert nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi również 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Roy Huppert: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem Capital 
Advisory Services sp. z o. o., Capital Advisory Services sp. z o. o. S.K.A. oraz Spółką, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 posiada ograniczenia w zakresie posiadanych papierów wartościowych Spółki w postaci lock – up z umowy 
nabycia akcji serii C wyemitowanych w ramach programu akcji pracowniczych, 

 posiada 30 000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C, 

 posiada polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
członków organów spółki kapitałowej na łączną kwotę 10 000 000 zł. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Roy’em Huppert a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej 
spółek Grupy. 

Adres miejsca pracy Roy’a Huppert to ul. Gdańska 160, 85 – 674 Bydgoszcz. 

17.1.2 Rada Nadzorcza 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: 

 Marcin Duszyński – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Szymon Skiendzielewski – członek Rady Nadzorczej, 

 Paul Bragiel – członek Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Muchalski – członek Rady Nadzorczej, 

 Piotr Szczeszek – członek Rady Nadzorczej. 

Piotr Tomasz Szczeszek 

Lat 41. Piotr Szczeszek posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jagielloński, uzyskując 
tytuł magistra prawa. Jest radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).  

Przebieg pracy zawodowej Piotra Szczeszek i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich pięciu lat) 
zostały przedstawione poniżej. 
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 2012 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 2012 r. – 2015 r. – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 2007 r. – do chwili obecnej – Infosystems S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 2008 r. – 31.07.2012 r. – Go Advisers S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 2008 r. – 14.03.2012 r. – Nicolas Games S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

 2007 r. – do chwili obecnej – Szczeszek i Wspólnicy sp.k. – wspólnik/komplementariusz. 

Piotr Szczeszek nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi również 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Piotr Szczeszek: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej, z wyjątkiem Szczeszek 
i Wspólnicy sp.k., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 nie posiada polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 
obowiązków. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Piotrem Szczeszek a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej 
spółek Grupy. 

Adres miejsca pracy Piotra Szczeszek to Szczeszek i Wspólnicy sp.k., ul. Sienna 55/12, 00 – 820 Warszawa. 

Paul Bragiel 

Lat 37. Paul Bragiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet w Illinois uzyskując tytuł inżyniera 
oprogramowania. 

Przebieg pracy zawodowej Paula Bragiel i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich pięciu lat) 
zostały przedstawione poniżej. 

 2010 – do chwili obecnej – I/O Ventures – wspólnik zarządzający, 

 2012 – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. –  członek Rady Nadzorczej. 

Paul Bragiel prowadzi poza Spółką działalność doradczą. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Paul Bragiel: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej oprócz spółki  I/O Ventures, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 
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 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 nie posiada polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 
obowiązków. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Paulem Bragiel a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej spółek 
Grupy. 

Adres miejsca pracy Paula Bragiel to 3 Polo Drive, S. Barrington, IL, 60010. 

Szymon Adam Skiendzielewski 

Lat 40. Szymon Skiendzielewski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1998 roku Uniwersytet Warszawski 
zdobywając tytuł magistra prawa. Od 2004 roku radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). 

Przebieg pracy zawodowej Szymona Skiendzielewskiego i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich 
pięciu lat) zostały przedstawione poniżej. 

 15.04.2015 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. –  członek Rady Nadzorczej 

 czerwiec 2005 r. – do chwili obecnej – Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. – wspólnik, radca prawny 

Szymon Skiendzielewski nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Szymon 
Skiendzielewski: 

 nie był wspólnikiem w spółce cywilnej, spółce osobowej ani w spółce kapitałowej oprócz spółki  Chajec, 
Don-Siemion & Żyto sp. k., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 pełnił funkcję członka rady nadzorczej fundacji „Wokół dziecka” z siedzibą w Warszawie, która w 2015 roku 
wszczęła likwidację w związku z zaprzestaniem działalności, a w konsekwencji została zlikwidowana 
i wykreślona z rejestru, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 nie posiada polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 
obowiązków. 

Partnerka życiowa Szymona Skiendzielewskiego Anna Łuczyńska jest doradcą prawnym funduszu Giza Ventures, 
który jest akcjonariuszem Emitenta. 

Adres miejsca pracy Szymona Skiendzielewskiego to Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k., ul. Zajęcza 15, IV p., 
00– 351 Warszawa. 
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Marcin Jerzy Duszyński 

Lat 50. Marcin Duszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1993 roku Uniwersytet Wisconsin uzyskując 
tytuł bachelor of science. 

Przebieg pracy zawodowej Marcina Duszyńskiego i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich pięciu 
lat) zostały przedstawione poniżej. 

 2015 r. – do chwili obecnej – LK Designer Shops S.A. –  członek rady nadzorczej, 

 2014 r. – do chwili obecnej – Centurion Partners sp.  z o. o. sp. k. – komandytariusz, 

 2012 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. –  członek Rady Nadzorczej, 

 2010 r. – 2011 r. – Advanced Medical Sciences S.A. – prezes zarządu, 

 2010 r. – 2011 r. – Ameds Centrum sp. z o. o. – członek rady nadzorczej, 

 2008 r. – do chwili obecnej – Capital Ona Partners sp. z o. o. – prezes zarządu, 

 2008 r. – do chwili obecnej – Capital One Advisers sp. z o. o. – prezes zarządu, 

 2003 r. – do chwili obecnej – Capital One Partners sp. z o. o. sp. k. – komandytariusz, 

 2002 r. – do chwili obecnej – Capital One Advisers sp. z o. o. – prezes zarządu. 

Marcin Duszyński prowadzi poza Spółką działalność doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Nie prowadzi 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Marcin Duszyński: 

 był wspólnikiem w następujących spółkach: Capital One Advisers sp. z o. o., Capital Ona Partners sp. z o. 
o., Capital One Partners sp. z o. o. sp. k., Centurion Partners sp.  z o. o., Centurion Partners sp.  z o. o. sp. 
k, Ameds Centrum sp. z o. o. oraz Advanced Medical Sciences S.A., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 nie posiada polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 
obowiązków. 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Marcinem Duszyńskim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej 
spółek Grupy. 

Adres miejsca pracy Marcina Duszyńskiego to Al. Ujazdowskie 41, Warszawa. 

Tomasz Radosław Muchalski 

Lat 42. Tomasz Muchalski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1996 roku Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył kurs maklerów i doradców.  

Przebieg pracy zawodowej Tomasza Muchalskiego i zajmowane przez niego stanowiska (w okresie ostatnich 
pięciu lat) zostały przedstawione poniżej. 
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 2014 r. – do chwili obecnej – Vivid Games S.A. –  członek Rady Nadzorczej, 

 2014 r. – do chwili obecnej – Strict Minds sp. z o. o. – prezes zarządu, 

 2004 r. – do chwili obecnej – Everest Consulting sp. z o. o. – prezes zarządu, 

 2002 r. – do chwili obecnej – Adventure Explorer – dyrektor zarządzający, 

 2012 r. – do chwili obecnej – Vivid Games s.k.a. –  członek rady nadzorczej. 

Tomasz Muchalski prowadzi poza Spółką działalność – agencję public/inwestor relations. Nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat oraz na Datę Prospektu Tomasz Muchalski: 

 był wspólnikiem w następujących spółkach: Adventure Explorer S.C., Everest Consulting sp. z o. o. oraz 
Stricte Minds sp. z o. o., 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 
kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie miał przedstawionych oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, 

 nie posiada polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 
obowiązków 

Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Tomaszem Muchalskim a innymi członkami zarządu i rady 
nadzorczej spółek GRUPY. 

Adres miejsca pracy Tomasza Muchalskiego to Strict Minds sp. z o. o. Warszawa, ul. Piękna 43/27. 

17.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla 

W ramach Spółki nie zidentyfikowano osób zarządzających wyższego szczebla. Gwarancje stosownej wiedzy i 
doświadczenia do zarządzania Spółką dają członkowie Zarządu. 

17.2. Konflikt interesów  

Na Datę Prospektu, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie występują potencjalne konflikty interesów u osób 
będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze wyższego 
szczebla pomiędzy obowiązkami tych osób względem Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub innymi 
obowiązkami. 

17.3. Wynagrodzenia i świadczenia dla osób wchodzących w skład organów nadzorczych  
i zarządzających 

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Zarządu 
w 2015 r. (kwoty brutto). 



 

147 

Imię i nazwisko  

Wynagrodzenie 
otrzymane od Spółki 

za 2015 r. z tytułu 
umowy o pracę 

(PLN) 

 

Wynagrodzenie 
otrzymane od Spółki 

za 2015 r. z tytułu 
powołania 

(PLN) 

 

Wynagrodzenie z 
tytułu umowy o 

świadczenie usług 

(PLN) 

 

Wartość świadczeń 
niepieniężnych 

otrzymywanych od 
Spółki za 2015 r. 
(pakiet prywatnej 
opieki medycznej) 

Remigiusz Kościelny  54 204,42  109 800,00  178 767,77  2 216,40 

Jarosław Wojczakowski  155 177,44  109 800,00  94 757,23  621,40 

Roy Huppert  80 484,84  109 800,00  0  2 863,20 

Źródło: Emitent 

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, zgodnie z którą członkowie Zarządu, począwszy od 
stycznia 2016 r., nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu ich powołania. W ten sposób Spółka osiągnie 
docelową strukturę świadczeń wypłacanych członkom Zarządu, na które będzie się składało wynagrodzenie z tytułu 
umów o pracę oraz świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług. Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę 
stanowić będzie wynagrodzenie wynikające z faktu powołania do Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych 
usług dotyczyć będzie dodatkowych obowiązków o charakterze specjalistycznym, wykraczających poza obowiązki 
realizowane przez członków Zarządu w ramach prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania wobec podmiotów 
trzecich.  

Członkowie Zarządu nie otrzymywali w 2015 r. wynagrodzenia, w tym świadczeń niepieniężnych, od Spółek 
Zależnych.  

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Rady 
Nadzorczej w 2015 r. (kwoty brutto). 

Imię i nazwisko  

Wynagrodzenie 
otrzymane od Spółki za 
2015 r. z tytułu umowy o 

pracę 

(PLN) 

 

Wynagrodzenie 
otrzymane od Spółki za 

2015 r. z tytułu 
powołania 

(PLN) 

 

Wartość świadczeń 
niepieniężnych 

otrzymanych od Spółki  
za 2015 r. 

(PLN) 

Marcin Duszyński  0  3 461,16  0 

Szymon Skiendzielewski  0  2 065,55  0 

Paul Bragiel  0  0*  0 

Tomasz Muchalski  0  2 065,55  0 

Piotr Szczeszek  0  2 065,55  0 

*Nie otrzymał wynagrodzenia, które jest wypłacane tylko członkom uczestniczącym w posiedzeniach 
Źródło: Emitent 

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określona uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 
W ustalaniu wysokości wynagrodzeń Spółka dążyła do uwzględniania zakresu obowiązków i odpowiedzialności 
poszczególnych osób, ponoszonej w związku ze sprawowaną funkcją. Zgodnie z przedmiotową uchwałą 
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wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2 500 zł za każde posiedzenie, w którym bierze on 
udział, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 1 500 zł za każde posiedzenie. Ponadto, 
każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży w przypadku posiedzeń odbywających 
się poza Warszawą. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2015 r. wynagrodzenia, w tym świadczeń niepieniężnych, od Spółek 
Zależnych.  

17.4. Akcje Spółki posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej  

Poniższa tabela przedstawia członków Zarządu posiadających akcje Emitenta: 

Imię i nazwisko  
Liczba 

posiadanych 
akcji 

 
Łączna wartość 
nominalna (zł) 

 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

(%) 

Remigiusz Kościelny  7 576 250  757 625  27,11%  27,11% 

Jarosław Wojczakowski  7 576 250  757 625  27,11%  27,11% 

Roy Huppert  30 000  3 000  0,11%  0,11% 

Źródło: Emitent 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta. 

Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie posiadają opcji na akcje Spółki, przy 
czym członkowie Zarządu są uczestnikami programu motywacyjnego, na mocy którego, w przypadku osiągnięcia 
przez Spółkę określonych wyników finansowych, mogą oni objąć akcje Spółki na preferencyjnych warunkach. 
Warunki programu motywacyjnego oraz stopień jego realizacji został szczegółowo opisany w pkt 19.5 Prospektu 
„Program motywacyjny”.  

Ponadto, członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie są stronami umów i 
porozumień ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami i dostawcami lub innymi osobami, na mocy których 
wskazane osoby zostały wybrane na członków tych organów albo na osoby zarządzające wyższego szczebla. Brak 
jest również ograniczeń uzgodnionych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich papierów wartościowych Spółki. 

17.5. Praktyki organów Spółki 

17.5.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych sprawowali te funkcje 

Informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia obecnej kadencji oraz daty wygaśnięcia mandatu 
w odniesieniu do członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Imię i nazwisko  Wiek  Stanowisko  

Data rozpoczęcia 

obecnej kadencji / Data 

powołania 

 
Data upływu 

obecnej kadencji 
 

Data wygaśnięcia 

mandatu 

Remigiusz 

Kościelny 
 37  prezes Zarządu  

20.02.2012 r. / 

20.02.2012 r. 
 20.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 

Jarosław 

Wojczakowski 
 36  

wiceprezes 

Zarządu 
 

20.02.2012 r. / 

20.02.2012 r. 
 20.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 
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Roy Huppert  44  członek Zarządu  
12.09.2014 r. / 

12.09.2014 r. 
 12.09.2019 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2018 

Marcin Duszyński  50  
przewodniczący 

Rady Nadzorczej 
 

20.02.2012 r. / 

20.02.2012 r. 
 20.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 

Szymon 

Skiendzielewski 
 40  

członek Rady 

Nadzorczej 
 

15.04.2015 r. / 

15.04.2015 r. 
 15.04.2020 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2019 

Paul Bragiel  37  
członek Rady 

Nadzorczej 
 

29.02.2012 r. / 

29.02.2012 r. 
 28.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 

Tomasz Muchalski  42  
członek Rady 

Nadzorczej 
 

29.02.2012 r. / 

29.02.2012 r. 
 28.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 

Piotr Szczeszek  41  
członek Rady 

Nadzorczej 
 

20.02.2012 r. / 

20.02.2012 r. 
 20.02.2017 r.  

Dzień odbycia WZA 

zatwierdzającego 

sprawozdanie 

finansowe za rok 

obrotowy 2016 

Źródło: Emitent 

17.5.2 Informacje o umowach o pracę/o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych 
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Umowa o pracę z Remigiuszem Kościelnym 

Remigiusz Kościelny jest stroną umowy o pracę zawartej z Emitentem w dniu 1 października 2014 r., zmienionej 
aneksem z dnia 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy Remigiusz Kościelny zatrudniony jest na 
stanowisku członka Zarządu. 

Na podstawie Umowy Remigiusz Kościelny pobiera miesięczne wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8 388,00 
zł brutto. Remigiusz Kościelny, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, może otrzymywać dodatkowo nagrodę 
pieniężną, premię lub bonus na warunkach uzgodnionych w odrębnym aneksie do Umowy. 

Umowa została zawarta na na okres 5 lat począwszy od 1 października 2014 r. Po upływie tego okresu Umowa 
zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 lat, chyba że jedna ze stron złoży drugiej oświadczenie o 
nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia Umowy. 

W pierwszym roku obowiązywania Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania z Remigiuszem Kościelnym Umowy przez Emitenta w okresie do 1 roku 
od dnia zawarcia Umowy Remigiuszowi Kościelnemu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 97 500,00 zł. 
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Przez kolejne 3 lata obowiązywania Umowy wysokość odprawy zostanie zwiększona o jedną trzecią za każdy 
kolejny rok obowiązywania Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub 
rozwiązania Umowy przez Remigiusza Kościelnego. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, które to zostanie 
następnie uznane przez sąd za bezpodstawne, Emitent obowiązany będzie zapłacić dwukrotność przysługującej 
odprawy.  

Umowa o pracę z Jarosławem Wojczakowskim 

Jarosław Wojczakowski jest stroną umowy o pracę zawartej z Emitentem w dniu 1 kwietnia 2014 r., zmienionej 
aneksami z 1 kwietnia 2014 r. oraz z dnia 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy Jarosław 
Wojczakowski zatrudniony jest na stanowisku członka Zarządu. 

Na podstawie Umowy Jarosław Wojczakowski pobiera miesięczne wynagrodzenie podstawowe w wysokości 
8 388,00 zł brutto. Jarosław Wojczakowski, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, może otrzymywać dodatkowo 
nagrodę pieniężną, premię lub bonus na warunkach uzgodnionych w odrębnym aneksie do Umowy. 

Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od 28 marca 2014 r. Po upływie tego okresu Umowa zostaje 
automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 lat, chyba że jedna ze stron złoży drugiej oświadczenie 
o nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia Umowy. 

W pierwszym roku obowiązywania Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania z Jarosławem Wojczakowskim Umowy przez Emitenta w okresie do 
1 roku od dnia zawarcia Umowy, Jarosławowi Wojczakowskiemu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 
97 500,00 zł. Przez kolejne 3 lata obowiązywania Umowy wysokość odprawy zostanie zwiększona o jedną trzecią 
za każdy kolejny rok obowiązywania Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego 
lub rozwiązania Umowy przez Jarosława Wojczakowskiego. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, które to 
zostanie następnie uznane przez sąd za bezpodstawne, Emitent obowiązany będzie zapłacić dwukrotność 
przysługującej odprawy.  

Umowa o pracę z Royem Huppert 

Roy Huppert jest stroną umowy o pracę zawartej z Emitentem w dniu 1 października 2014 r., zmienionej aneksem 
z dnia 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy Roy Huppert zatrudniony jest na stanowisku członka 
Zarządu. 

Na podstawie Umowy pan Roy Huppert pobiera miesięczne wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8 388,00 zł 
brutto. Pan Roy Huppert oprócz wynagrodzenia zasadniczego może otrzymywać dodatkowo nagrodę pieniężną, 
premię lub bonus na warunkach uzgodnionych w odrębnym aneksie do Umowy. 

Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od 1 października 2014 r. Po upływie tego okresu Umowa zostaje 
automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 lat, chyba że jedna ze stron złoży drugiej oświadczenie 
o nieprzedłużeniu Umowy na co najmniej 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia Umowy. 

W pierwszym roku obowiązywania Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania z Royem Hupper Umowy przez Emitenta w okresie do 1 roku od dnia 
zawarcia Umowy Royowi Huppert przysługiwać będzie odprawa w wysokości 97 500 zł. Przez kolejne 3 lata 
obowiązywania Umowy wysokość odprawy zostanie zwiększona o jedną trzecią za każdy kolejny rok 
obowiązywania Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub rozwiązania 
Umowy przez pana Roya Huppert. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, które to zostanie następnie uznane 
przez sąd za bezpodstawne, Emitent obowiązany będzie zapłacić dwukrotność przysługującej odprawy.  

Umowa o współpracy zawarta z Remigiuszem Kościelnym 

Remigiusz Kościelny jest stroną umowy o współpracy zawartej z Emitentem w dniu 1 sierpnia 2013 r., zmienionej 
aneksami z dnia 20 stycznia 2014 r., 2 stycznia 2015 r. oraz 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy 
Remigiusz Kościelny zobowiązał się jako zleceniobiorca wobec Spółki jako zleceniodawcy świadczyć usługi 
polegające w szczególności na projektowaniu gier. 
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Z tytułu świadczonych usług oraz przeniesienia praw autorskich do stworzonych dzieł, zleceniodawca wypłaca na 
podstawie Umowy zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 26 089,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy 
należycie świadczonych usług. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Umowa o współpracy zawarta z Jarosławem Wojczakowskim 

Jarosław Wojczakowski jest stroną umowy o współpracy zawartej z Emitentem w dniu 1 sierpnia 2013 r., zmienionej 
aneksami z dnia  1 kwietnia 2014 r., 2 stycznia 2015 r. oraz 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy 
Jarosław Wojczakowski zobowiązał się jako zleceniobiorca wobec Spółki jako zleceniodawcy świadczyć usługi 
projektowania, analizy i prowadzenia projektów informatycznych. 

Z tytułu świadczonych usług oraz przeniesienia praw autorskich do stworzonych dzieł zleceniodawca wypłacił 
zleceniobiorcy na podstawie Umowy wynagrodzenie w wysokości 38 351,00 zł za należyte świadczenie usług w 
styczniu 2016 r. oraz wypłaca 26 089,00 zł za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy należycie świadczonych usług. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Umowa o współpracy zawarta z Royem Huppert 

Roy Huppert jest stroną umowy o współpracy zawartej z Emitentem w dniu 18 lutego 2016 r. („Umowa”). Na 
podstawie Umowy Roy Huppert zobowiązał się jako zleceniobiorca wobec Spółki jako zleceniodawcy świadczyć 
usługi związane w szczególności z procesem sprawozdawczości i kontrolingu finansowego w ramach wszystkich 
spółek grupy kapitałowej zleceniodawcy. 

Z tytułu świadczonych usług oraz przeniesienia praw autorskich do stworzonych dzieł zleceniodawca wypłaca na 
podstawie Umowy zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 26 089,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy 
należycie świadczonych usług. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

17.5.3 Komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń 

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach 
powierzono jej zadania komitetu audytu.  

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez 
Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
(ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 
(iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego 
rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje 
w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW oraz Statutu jest Marcin Duszyński.  

Drugim członkiem niezależnym Rady Nadzorczej, spełniającym ww. kryteria niezależności wynikające z Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu, jest Szymon Skiendzielewski. 

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. 

17.5.4 Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego  

Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW, za wyjątkiem: 
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Zasada I.Z.1.9 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) informacje na temat planowanej dywidendy oraz 
dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia 
dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasad: 

Emitent nie posiada polityki odnośnie wypłaty dywidendy, a tym samym nie jest możliwe umieszczanie na stronie 
internetowej informacji na temat planowanej dywidendy. 

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie 
dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, zbadaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd 
przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały 
przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku 
obrotowego. 

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na 
kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego 
prawa. 

Zasada I.Z.1.20 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, 
w formie audio lub wideo. 

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasad: 

Ze względu na strukturę akcjonariatu, Emitent nie będzie rejestrował przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 
w formacie audio lub wideo, a co za tym idzie nie będzie możliwe zamieszczanie zapisu obrad na stronie 
internetowej. 

Zasada IV.R.2 oraz IV.Z.2: 

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile 
spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:  

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 
obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,  

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasad: 

Zgodnie z art. 4065 KSH statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności uprawnienia akcjonariusza 
określone w zasadzie IV.R.2. Rozwiązanie to nie ma jednak charakteru obowiązkowego, a Statut nie przewiduje 
takiej możliwości. W opinii Emitenta, Statut, przepisy KSH oraz obowiązujący w Spółce regulamin Walnego 
Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni 
wystarczający. Niemniej, Emitent planuje od 1 stycznia 2017 r. zamieszczać na stronie internetowej zapis 
z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio. 
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Zasada VI: 

Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka 
wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki 
i jej kluczowych menedżerów. 

Rekomendacje  

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń.  

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- 
i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.  

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma 
zastosowanie zasada II.Z.7.  

VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być 
wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego 
kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego 
poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach 
rady nadzorczej.  

Zasady szczegółowe  

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji 
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.  

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami 
biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub 
innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.  

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów 
pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.  

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej:  

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,  

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe 
i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład 
grupy kapitałowej,  

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia,  

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku,  

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
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Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółką są określane odpowiednio do zakresu 
zadań, odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Grupy. Spółka nie 
wprowadziła polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW, ponieważ uważa, że stosowane przez nią mechanizmy oraz zasady określania wynagrodzeń 
są adekwatne do skali prowadzonej działalności oraz są zgodne ze standardami branżowymi.  

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest ustalana w odniesieniu do warunków rynkowych właściwych dla 
spółek z branży gier oraz IT, z uwzględnieniem w szczególności zaangażowania członków Zarządu w realizację 
strategii i rozwój Spółki. Wynagrodzenia członków Zarządu weryfikowane są przez Radę Nadzorczą raz w roku, z 
uwzględnieniem szeregu czynników, w tym: 

1) dynamiki rozwoju działalności Spółki,  

2) stopnia realizacji celów strategicznych i długoterminowych, 

3) osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, 

4) zaangażowania poszczególnych członków Zarządu w realizację celów strategicznych Spółki. 

Członkowie Zarządu mają również możliwość uczestniczenia w programach motywacyjnych dla pracowników 
i współpracowników Spółki, w tym w programie motywacyjnym przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 
9 czerwca 2014 roku w sprawie warunków akcyjnego programu motywacyjnego na lata 2013-2016. W ramach 
programu beneficjenci uprawnieni są do nabycia akcji Spółki w przypadku osiągania przez Spółkę zakładanych 
wyników finansowych. 

Spółka będzie dążyła do bieżącego informowania o obowiązujących zasadach ustalania wynagrodzeń członków 
organów spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W przypadku przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółka będzie 
dążyła do zastosowania niniejszej zasady. Do tego czasu Spółka będzie stosowała niniejszą zasadę częściowo, 
umieszczając w rocznych sprawozdaniach z działalności informacje  dotyczące wynagrodzeń członków organów 
Spółki.  

Zasada II.R.2 

Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do 
zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku 
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.  

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w strukturach Spółki jest uzależniony od ich 
kompetencji, umiejętności oraz efektywności. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru 
nie są podyktowane płcią. Spółka nie może zatem zapewnić różnorodności tych organów pod względem płci. 

Zasada I.Z.1.15 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:  

informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej 
kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek 
wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i 
sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki 
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,  

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Biorąc pod uwagę, że Spółka nie zamierza stosować zasady II.R.2 dotyczącej zapewnienia wszechstronności 
i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, w ocenie Emitenta nie jest możliwe 
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zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w 
odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów uwzględniającej m.in. płeć. 

Zasada I.Z.2: 

Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej 
strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą 
zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich 
akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.  

Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega zasady: 

Biorąc pod uwagę wielkość Emitenta oraz oczekiwaną kapitalizację rynkową, w ocenie Spółki przyszła ekspozycja 
na inwestorów zagranicznych będzie niewielka. W konsekwencji koszty związane z przygotowaniem strony 
internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w 
stosunku do korzyści. 
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 PRACOWNICY 

18.1. Zatrudnienie według form świadczenia pracy lub usług w przedsiębiorstwie Emitenta 

Na dzień 31 maja 2016 roku Spółka zatrudniała 111 osób. 57 osób zatrudnionych w Spółce pracowało na podstawie 
umowy o pracę, 30 osób w oparciu o umowy o dzieło oraz 24 osób w oparciu o umowy kontraktowe (firma - firma). 

Zdecydowaną większość pracowników Grupy stanowią pracownicy zatrudniani przez Spółkę. Dane dotyczące 
zatrudnienia bądź współpracy w oparciu o umowy kontraktowe w Spółkach Zależnych w latach 2013 – 2015 oraz 
na dzień 31 maja 2016 r. przedstawia poniższa tabela. 

Spółka 
  

30.04.2016 r. 
 

2015 r. 
 

2014 r. 
 

2013 r. 

Vivid Games 
sp. z o.o. 

  
5 

 
3 

 
0 

 
0 

Bote sp. z o.o. 
  

2 
 

1 
 

0 
 

0 

Razem   7  4  0  0 

Źródło: Emitent 

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 2013 – 2015 oraz według stanu na dzień 31 maja 2016 roku według formy 
zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj umowy 
 

31.05.2016 r. 
 

2015 r. 
 

2014 r. 
 

2013 r. 

Umowa o pracę 
 

57 
 

55 
 

35 
 

19 

Umowa 
zlecenie 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Umowa 
kontraktowa 

 
24 

 
24 

 
14 

 
14 

Umowa o 
dzieło 

 
30 

 
39 

 
36 

 
33 

RAZEM  111  119  85  66 

Źródło: Emitent 

Najliczniejszą grupą pracowników i współpracowników Spółki są programiści. Zatrudnienie w latach 2013 – 2015 
oraz na dzień 31 maja 2016 r. w podziale na podstawowe kategorie działalności przedstawia poniższa tabela. 

Kategoria działalności 
 

31.05.2016 r. 
 

2015 r. 
 

2014 r. 
 

2013 r. 

Zarząd i administracja 
 

18 
 

18 
 

8 
 

6 

Sprzedaż i marketing 
 

16 
 

15 
 

7 
 

6 

Produkcja 
 

77 
 

84 
 

71 
 

54 

Razem 
 111  119  

86 
 

66 

Źródło: Emitent 

Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy z wykształceniem wyższym. 



 

157 

Struktura wykształcenia pracowników i współpracowników Spółki na dzień 31 maja 2016 r. została przedstawiona 
w poniższej tabeli. 

Wykształcenie  Liczba pracowników 

podstawowe  0 

zasadnicze zawodowe  1 

średnie  30 

wyższe  80 

Razem  111 

Źródło: Emitent 

Od dnia 31 maja 2016 r. do Daty Prospektu nie zaszły w strukturze zatrudnienia w Spółce istotne zmiany. 

18.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Na Datę Prospektu Spółka ani Spółki Zależne nie utworzyły rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe.  
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 ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE. PROGRAM MOTYWACYJNY 

19.1. Znaczący akcjonariusze 

Głównymi akcjonariuszami Spółki są Remigiusz Rudolf Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski, odpowiednio 
prezes i wiceprezes Zarządu. Spółka nie jest kontrolowana przez inny podmiot powiązany z Emitentem lub osobami 
zasiadającymi w organach Emitenta.  

Akcjonariusze Spółki posiadający na Datę Prospektu (w sposób bezpośredni lub pośredni) co najmniej 5% udziałów 
w kapitale zakładowym Spółki, zostali wskazani w poniższej tabeli.  

Akcjonariusz  
Liczba 
akcji 

 
% udział w strukturze 

akcjonariatu 
 

Liczba 
głosów na WZA 

 
% udział w 

liczbie głosów 

Remigiusz Rudolf 
Kościelny 

 7 576 250  27,11  7 576 250  27,11 

         

Jarosław 
Wojczakowski 

 7 576 250  27,11  7 576 250  27,11 

         

Pozostali  12 792 965  45,78  12 792 965  45,78 

         

Razem  27 945 465  100  27 945 465  100 

Źródło: Emitent 

19.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich 
braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt  

Znaczni akcjonariusze Spółki nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami, których opis znajduje się 
w pkt 25.5 Prospektu „Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami 
wartościowymi oraz wykonywania tych praw”. 

19.3. Informacja czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest 
przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz informacja o takim podmiocie (osobie), a także 
opisanie charakteru kontroli i istniejących mechanizmów, które zapobiegają jej nadużywaniu  

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, Emitent – bezpośrednio lub pośrednio – nie należy do innego 
podmiotu (osoby) ani też nie jest - bezpośrednio lub pośrednio – przez taki podmiot (osobę) kontrolowany. 

19.4. Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może spowodować w przyszłości zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta 

Emitentowi nieznane są żadne ustalenia, których realizacja mogłaby spowodować zmiany w sposobie kontroli 
Emitenta. 

19.5. Program motywacyjny 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie warunków akcyjnego programu 
motywacyjnego na lata 2013–2016 ustalono warunki programu motywacyjnego dla pracowników 
i współpracowników Spółki. 

Programem Motywacyjnym objęta została kadra pracowników i współpracowników, której praca ma istotny wpływ 
na rozwój i wyniki finansowe Spółki. Celem wprowadzenia programu jest uzyskanie stabilności składu osobowego 
kluczowych pracowników i współpracowników oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących, które 
zachęcą do zwiększonej efektywności i wdrażania postępu, jak również lojalności i uczciwości wobec Spółki, co 
w efekcie zapewni jej stabilny wzrost, realizację celów oraz umocnienie pozycji rynkowej.  

Co roku Zarząd dokonuje przeglądu osiągnieć, które miały miejsce w minionym roku kalendarzowym w celu oceny 
zaangażowania poszczególnych osób oraz ich wkładu w rozwój Emitenta. Proces ten odbywa się w oparciu 



 

159 

o system ocen wewnętrznych dokonywanych przez kadry zarządzające, które są następnie weryfikowane przez 
Zarząd.  

Program motywacyjny polega na emisji przez Spółkę akcji w ramach kapitału docelowego i przeznaczeniu ich do 
objęcia przez kluczowych pracowników i współpracowników Spółki na preferencyjnych warunkach, w przypadku 
osiągnięcia przez Spółkę określonych wyników finansowych w poprzednim roku obrotowym. 

Program motywacyjny zostanie zrealizowany w latach 2013–2016. Realizacja programu motywacyjnego zależy od 
osiągnięcia przez Spółkę określonych wyników finansowych w danym roku obrotowym. Zarząd ustala jaki wynik 
finansowy warunkuje realizację programu motywacyjnego w kolejnych latach w uchwale lub uchwałach Zarządu. 

Uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki oraz w związku z realizacją programu motywacyjnego, pracownikom 
i współpracownikom Spółki zostały zaoferowane Akcje Serii C. Cena emisyjna Akcji Serii C została określona na 
kwotę 0,10 zł za każdą akcję. Instrumenty finansowe zostały przydzielone 31 osobom. Postanowieniem Sądu 
Rejestrowego z dnia 19 lutego 2015 roku dokonano rejestracji Akcji Serii C w liczbie 296 465 akcji.  

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 Akcji Serii E. Cena emisyjna akcji 
Serii E została określona na kwotę 0,10 zł za każdą akcję. Akcje Serii E zostały przydzielone 31 osobom 
(pracownikom i współpracownikom Spółki). 

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której Zarząd został 
upoważniony do nabycia na rzecz Spółki jej akcji własnych. Zgodnie z uchwałą przedmiotem nabycia mogą być 
akcje Spółki w liczbie nie większej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie zostało udzielone na okres 
5 lat od daty podjęcia uchwały. Na podstawie tego upoważnienia Spółka nabyła 61 600 akcji własnych, które 
stanowią 0,22% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje zostały 
nabyte na potrzeby realizacji akcyjnego programu motywacyjnego. 

Osoby, które objęły Akcje Serii C i Akcje Serii E (wyemitowane w ramach programu motywacyjnego) zobowiązały 
się, iż w okresie: 

 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji nie dokonają obciążania ani zbycia 100% objętych Akcji; 

 24 miesięcy od dnia objęcia Akcji nie dokonają obciążania ani zbycia 80% objętych Akcji; 

 36 miesięcy od dnia objęcia Akcji nie dokonają obciążania ani zbycia 50% objętych Akcji; 

oraz nie rozporządzą nimi w inny sposób, jak również nie zawrą umów zobowiązujących ich do takiego obciążenia, 
zbycia lub rozporządzenia, nawet jeśli skutek rozporządzający miałby nastąpić po upływie tego terminu. 

Z zastrzeżeniem opisanych powyżej uprawnień wynikających z programu motywacyjnego, brak jest jakichkolwiek 
ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej kapitale zakładowym. 
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 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Wstęp 

Do umów zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi oraz do Daty Prospektu należą w szczególności (i) transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółką Zależną 
Vivid Games s.k.a. oraz z akcjonariuszem Spółki GPV I, które były związane z produkcją i dystrybucją gry Godfire: 
Rise of Prometheus, (ii) transakcje zawierane pomiędzy Spółką a jej Spółkami Zależnymi dotyczące majątkowych 
praw autorskich do gry Real Boxing 2, a także (iii) transakcje z członkami organów Spółki. Ponadto, w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka zawierała ze Spółkami Zależnymi 
umowy pożyczek.  

W dniu 4 kwietnia 2016 roku nastąpiło połączenie Spółki z Bote s.k.a. Połączenie zostało dokonane w trybie 
art. 492 § 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Bote s.k.a. na Spółkę, bez 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Bote sp. z o.o., będąca komplementariuszem spółki Bote s.k.a. nabyła 
w wyniku połączenia 59 akcji własnych Spółki o wartości 8,48 zł jednej akcji (wartość ustalona na podstawie kursu 
zamknięcia akcji Spółki na rynku NewConnect w ostatnim dniu notowań poprzedzającym zatwierdzenie planu 
połączenia). Akcje Spółki nabyte przez Bote sp. z o.o. zostały w pełni opłacone i zostały nabyte przez Spółkę na 
podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 
2015 roku. W wyniku połączenia Bote s.k.a. podlega rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji. Wartość majątku 
Bote s.k.a. na potrzeby przejęcia została określona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 października 2015 
roku jako różnica sumy aktywów oraz sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania, na kwotę równą 
64 569 298,51 zł. Połączenie zostało dokonane na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
jak również nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Bote s.k.a. z dnia 1 marca 2016 r.  

W ocenie Spółki transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach nieodbiegających od 
warunków rynkowych. Według stanu na Datę Prospektu, organy podatkowe nie kwestionowały warunków, na jakich 
Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi. W szczególności organy podatkowe w żaden sposób nie 
wyrażały stanowiska, zgodnie z którym mogłyby to być warunki odbiegające od warunków rynkowych. 

Poza transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale Spółka nie zawierała innych transakcji z podmiotami 
powiązanymi. W okresie po 31 maja 2016 r. do Daty Prospektu Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami 
powiązanymi innych niż (i) świadczenia na rzecz członków organów i członków wyższej kadry zarządzającej Spółki 
lub (ii) transakcje ze Spółkami Zależnymi w ramach normalnego toku działalności. 

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów powiązanych z Emitentem, z którymi Emitent zawarł transakcje w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu. 

Podmiot powiązany  Charakter powiązania 

Vivid Games spółka akcyjna S.K.A.  Spółka zależna Emitenta 

Vivid Games sp. z o.o.  Spółka zależna Emitenta 

Bote sp. z o.o.  Spółka zależna Emitenta 

Bote Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. 

 Spółka zależna Emitenta (w dniu 4 kwietnia 2016 roku przejęta przez 
Spółkę w wyniku połączenia) 

Remigiusz Kościelny    członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – prezes Zarządu 

Jarosław Wojczakowski  członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – wiceprezes 
Zarządu 

Roy Huppert  członek kluczowego personelu kierowniczego Emitenta – członek Zarządu 

Marcin Duszyński   członek organu nadzorczego – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Szymon Skiendzielewski  członek organu nadzorczego – członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Muchalski   członek organu nadzorczego – członek Rady Nadzorczej 

Piotr Szczeszek   członek organu nadzorczego – członek Rady Nadzorczej 
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GPV I spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 akcjonariusz Spółki uprawniony do udziału w kapitale zakładowym Spółki 
poniżej 5%. 

Źródło: Spółka 

Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółką Zależną oraz akcjonariuszem Spółki w związku z produkcją 
i dystrybucją gry Godfire: Rise of Prometheus 

Umowa inwestycyjna z dnia 1 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką, Platige Image S.A. i GPV I („Umowa”) oraz 
porozumienie z dnia 18 grudnia 2015 roku pomiędzy GPV I a Spółką  

Umowa zawiera warunki współpracy Spółki, Platige Image S.A. oraz GPV I w zakresie opracowania i wprowadzenia 
na rynek gry Godfire: Rise of Prometheus oraz zawiązania w tym celu spółki celowej Vivid Games Spółka Akcyjna 
S.K.A. („Vivid Games s.k.a.”). Uzgodnione wkłady pieniężne akcjonariuszy wyniosły 2 494 400,00 zł, tj. 
odpowiednio 1 309 100,00 zł, 555 300,00 zł oraz 630 000,00 zł w przypadku Platige Image S.A., Spółki oraz GPV 
I. Spółka Platige Image S.A. objęła łącznie 52 691 akcji, co daje jej udział w kapitale zakładowym w wysokości 
42,51%; Spółka objęła łącznie 40 005 akcji, co daje jej udział w kapitale zakładowym w wysokości 32,28%; 
natomiast spółka GPV I objęła 31 248 akcji, co daje jej udział w kapitale zakładowym w wysokości 25,21%. Cena 
emisyjna akcji serii A wynosiła 1 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii B i C wynosiła 100 zł za każdą akcję. 
Liczba akcji poszczególnych emisji jaka została objęta przez poszczególnych akcjonariuszy została przedstawiona 
w tabeli poniżej. Zgodnie z Umową Spółka oraz Platige Image S.A. są jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
marketing i promocję związane z wprowadzeniem na rynek gry, podczas gdy Vivid Games s.k.a. pozostanie 
właścicielem wszystkich praw na dobrach niematerialnych do gry. 

Poniższa tabela przedstawia aktualny udział poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym 
Vivid Games s.k.a. oraz liczbę posiadanych akcji. 

* W tym: 38 800 akcji serii A oraz 5 205 akcji serii C 
** W tym: 40 000 akcji serii A, 8 971 akcji serii B oraz 3 720 akcji serii C 
*** W tym: 25 200 akcji serii A oraz 6 048 akcji serii B 
Źródło: Emitent 

W oparciu o postanowienia Umowy i w celu ich realizacji Spółka, Platige Image S.A. oraz Vivid Games s.k.a. 
zawarły umowy o świadczenie usług programistycznych i graficznych oraz umowę dystrybucyjną. Na podstawie 
umowy z dnia 9 października 2013 roku pomiędzy Vivid Games s.k.a. a Spółką, Spółka wykonała we współpracy 
z Platige Image S.A., zgodnie ze wskazaną specyfikacją, grę Godfire: Rise of Prometheus oraz zobowiązana jest 
do jej aktualizacji. Natomiast, na podstawie zawartej tego samego dnia umowy pomiędzy Vivid Games s.k.a. a 
Platige Image S.A., Vivid Games s.k.a. powierzyła Platige Image S.A. wykonanie utworów wizualnych 
i audiowizualnych, które w połączeniu z programem komputerowym opracowanym przez Spółkę tworzą grę 
Godfire: Rise of Prometheus. Warunki umowy dystrybucyjnej zostały wskazane poniżej. 

Poza podziałem przychodów z dystrybucji gry, uregulowanym w umowie dystrybucyjnej, strony przewidziały sposób 
podziału zysku Vivid Games s.k.a. pomiędzy akcjonariuszy: (i) w pierwszej kolejności dzieląc zysk proporcjonalnie 
do posiadanych akcji serii B w drodze odkupu przez Vivid Games s.k.a. akcji serii B i ich dobrowolne umorzenie za 
wynagrodzeniem równym cenie emisyjnej, (ii) w drugiej kolejności dzieląc zysk pomiędzy akcjonariuszy 
proporcjonalnie do posiadanych akcji serii C w drodze odkupu przez Vivid Games s.k.a. akcji serii C i ich 
dobrowolne umorzenie za wynagrodzeniem równym cenie emisyjnej, oraz (iii) w trzeciej kolejności dzieląc 
pozostały zysk proporcjonalnie do udziału akcjonariuszy w kapitale zakładowym. 

Akcjonariusz 

 

Łączna ilość 
akcji 

 

Wartość nominalna 
posiadanego udziału 

 

Wniesione 
wkłady 

 
Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Vivid Games S.A.  40 005*  
 

 40 005,00 zł  555 300 zł  32,28% 

Platige Image S.A. 
  

 52 691**  52 691,00 zł  1 309 100 zł  42,51% 

GPV I  
        

 31 248***  31 248,00 zł  630.000 zł  25,21% 

SUMA:  123 944  123 944 zł  2 494 400 zł  100% 
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Umowa przewidywała pierwotnie uprawnienie przysługujące GPV I w terminie 2 lat od daty zawiązania Vivid Games 
s.k.a. (tj. do dnia 12 lipca 2015 roku), do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki 
jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000,00 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja Wniesienia”). 
Po upływie 2 lat od zawiązania Vivid Games s.k.a, Umowa przyznaje GPV I uprawnienie do żądania nabycia przez 
Spółkę wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 
1 500 000 akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym 
systemie obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje 
w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”). Liczba akcji Spółki należnych GPV I 
podlega obniżeniu odpowiednio w przypadku otrzymania uprzednio przez GPV I jakichkolwiek kwot z tytułu 
podziału zysku i umorzenia przysługujących jej akcji Vivid Games s.k.a. 

Umowa przewiduje na wypadek naruszenia przez stronę postanowień umowy obowiązek zapłaty na rzecz każdej 
z pozostałych stron kary umownej w wysokości 100 000,00 zł. Spółka odpowiada solidarnie z Vivid Games s.k.a. 
za niewykonanie przewidzianych dla Vivid Games s.k.a. w Umowie obowiązków. 

W drodze porozumienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy GPV I a Spółką: (i) GPV I zobowiązał 
się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży, (ii) GPV I zrzekł się roszczeń 
wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji Wniesienia, (iii) ustanowiono nowe opcje 
uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich 
posiadanych przez GPV I akcji albo do sprzedaży na rzecz Spółki akcji. W związku z powyższym, GPV I do dnia 
31 grudnia 2016 roku uprawniony będzie do objęcia 1 500 000 akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Wniesienia”), przy czym: (i) w przypadku 
umorzenia części akcji przed upływem powyższego terminu, liczba akcji wnoszonych przez GPV I w wykonaniu 
Nowej Opcji Wniesienia zostanie pomniejszona o liczbę akcji umorzonych, a liczba akcji Spółki zaoferowana GPV 
I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu, (ii) w przypadku, gdy 
GPV I otrzyma przed upływem powyższego terminu jakiekolwiek kwoty z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a., 
wówczas liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach 
określonych w porozumieniu. W terminie 60 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego żądania GPV I wykonania 
Nowej Opcji Wniesienia, Spółka jest zobowiązana do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji 
Nowej Opcji Wniesienia. W przypadku gdy wartość godziwa akcji wnoszonych jako wkład niepieniężny na pokrycie 
akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez GPV I będzie niższa niż wartość nominalna tych akcji, GPV I 
zobowiązał się pokryć powstałą różnicę dodatkowym wkładem pieniężnym. Żądanie wykonania Nowej Opcji 
Wniesienia może zostać przez GPV I odwołane wyłącznie za zgodą wyrażoną na piśmie przez Spółkę.  

Ponadto, na mocy porozumienia, GPV I uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 
2020 roku do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I będzie zobowiązana do nabycia akcji Vivid 
Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi 
zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym 
z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej 
o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Sprzedaży”). Nowa Opcja Sprzedaży może być wykonana 
w odniesieniu do wszystkich lub części akcji. 

W przypadku zbycia przez GPV I wszystkich posiadanych przez niego akcji na rzecz podmiotu trzeciego lub 
podmiotów trzecich, z zachowaniem prawa pierwszeństwa opisanego w § 26 statutu Vivid Games s.k.a., oraz 
przystąpienia przez nabywcę do Umowy w miejsce GPV I, GPV I dokona przeniesienia całości swoich praw i 
obowiązków wynikających z porozumienia, w przeciwnym razie zarówno Nowa Opcja Wniesienia, jak i Nowa Opcja 
Sprzedaży wygasną. GPV I uprawniony jest do zbycia akcji na rzecz więcej niż jednego podmiotu wyłącznie pod 
warunkiem dokonania jednoczesnego zbycia wszystkich akcji posiadanych przez GPV I. W wypadku, gdy nabywcę 
stanowi więcej niż jeden podmiot, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z porozumienia następuje w 
odpowiedniej części na każdego z nabywców, proporcjonalnie do liczby nabytych akcji. 

Przyznanie GPV I uprawnień w ramach opcji wynikało z faktu, iż GPV I jest funduszem typu venture capital, 
natomiast umowa inwestycyjna została skonstruowana w oparciu o wynegocjowane przez wszystkie strony 
warunki, które były uzasadnione w chwili jej zawierania. W momencie podpisania umowy Emitent nie posiadał 
wystarczających środków na realizacje inwestycji w spółce Vivid Games s.k.a. i tylko na takich warunkach GPV I 
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zgodziło się udzielić finansowania. W konsekwencji Emitent ograniczał swoje zaangażowanie gotówkowe w 
przedsięwzięcie. 

Umowa dystrybucyjna z dnia 9 października 2013 roku pomiędzy Spółką oraz Platige Image S.A. a Vivid Games 
s.k.a. („Umowa”) 

Umowa została zawarta w oparciu o wskazaną powyżej umowę inwestycyjną z dnia 1 lipca 2013 roku i określa 
zasady stałej współpracy pomiędzy stronami w zakresie dystrybucji przez Spółkę oraz współpromocji i wsparcia 
marketingowego dystrybucji przez Platige Image S.A. na zasadzie wyłączności, gry spółki Vivid Games s.k.a. pod 
nazwą Godfire: Rise of Prometheus. Spółka na podstawie Umowy objęła wskazaną grę swoim systemem 
sprzedaży, natomiast Platige Image S.A. zapewnia wsparcie marketingowe dystrybucji, w szczególności poprzez 
przygotowanie identyfikacji wizualnej i logo gry, wykonanie prac przy trailerach i teaserach opartych na materiałach 
dostarczonych przez Vivid Games s.k.a. Ponadto Vivid Games s.k.a. zobowiązana jest do usunięcia błędów gry, 
jej aktualizacji, zamieszczania w niej treści reklamowych wskazanych przez pozostałe strony umowy oraz 
współdziałania w zakresie niezbędnym dla wsparcia nowych platform sprzętowych i nowych urządzeń 
konsumenckich. Vivid Games s.k.a. udzieliła Spółce wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do 
korzystania z gry w zakresie niezbędnym do testowania, udostępniania, sublicencjonowania i innych form 
dystrybucji, we wszelkich formatach, na wszelkich platformach i wszystkimi metodami i kanałami dystrybucji, która 
obejmuje również tworzenie utworów zależnych. 

Wynagrodzenie z tytułu współpracy dzielone jest pomiędzy Vivid Games s.k.a., Spółkę i Platige Image S.A. w 
proporcji określonej w Umowie. 

Umowa została zawarta na okres 5 lat, przy czym ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny dwuletni okres, 
jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o jej wypowiedzeniu na 3 miesiące przed upływem podstawowego 
okresu obowiązywania Umowy. Umowa może również zostać wypowiedziana przez Spółkę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Vivid Games s.k.a., w szczególności 
naruszenia wyłączności, prawa pierwszeństwa oraz zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 
związanych z korzystaniem z gry przez Spółkę lub Platige Image S.A. Vivid Games s.k.a. jest przy tym uprawniona 
do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Spółki z wypłatą wynagrodzenia 
przez okres 60 dni. 

Umowa przewiduje karę umowną należną Spółce od Vivid Games s.k.a. w przypadku ograniczenia zakresu licencji 
i upoważnień, w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, oraz w przypadku podjęcia działań 
związanych z powierzeniem dystrybucji gry lub jej kontynuacji innym podmiotom lub z bezpośrednią dystrybucją 
przez Vivid Games s.k.a., w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi dotyczące majątkowych praw autorskich do gry 
Real Boxing 2 

Umowa objęcia przez Spółkę akcji w Rainvest 2 s.k.a. z dnia 20 lipca 2015 roku („Umowa”) 

Na podstawie Umowy Spółka wniosła do spółki Rainvest 2 s.k.a. (obecnie Bote Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A.) majątkowe prawa autorskie do gry Real Boxing 2, na wskazanych w Umowie polach 
eksploatacji, na pokrycie 6 485 932 (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 
trzydzieści dwóch) akcji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej równej 64 859 320,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 00/100) 
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Akcje nowej emisji zostały objęte przez Spółkę po cenie emisyjnej 
równej ich cenie nominalnej, tj. 10,00 złotych (słownie: dziesięć) za jedną akcję. Prawa autorskie do gry 
Real Boxing 2 zostały wycenione na zlecenie Emitenta przez niezależną firmę specjalizującą się w wycenach – 
Groundfrost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycena aportu została potwierdzona przez biegłego sądowego. 
Wycena zostały dokonana metodą excess revenue, w której zdyskontowaniu podlegają przyszłe przepływy 
pieniężne. Dla wyceny Real Boxing 2 zastosowane prognozy wyników dodatkowo przetestowano analizą 
scenariuszową.  

Umowa licencyjna z dnia 31 lipca 2015 roku pomiędzy Spółką a Vivid Games Sp. z o.o. („Umowa”) 

Na podstawie Umowy, Vivid Games Sp. z o.o. udzieliła Spółce wyłącznej licencji do korzystania z majątkowych 
praw autorskich do gry komputerowej Real Boxing 2 (które to prawa uprzednio nabyła od Bote s.k.a. na podstawie 
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umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich z dnia 31 lipca 2015 roku), na wskazanych w Umowie polach 
eksploatacji, m.in. w zakresie dystrybucji gry, na okres pięciu lat. Spółka zobowiązała się na podstawie Umowy do 
dokończenia gry, znajdującej się w fazie rozwoju, oraz prowadzenia jej produkcji i dystrybucji. Suma opłat 
licencyjnych, płatnych miesięcznie, za korzystanie z praw w okresie pięciu lat stanowi wartość netto praw do gry 
Real Boxing 2 wycenioną na 52 731 158 zł, powiększoną o wartość odsetek, prowizji i opłat poniesionych przez 
Vivid Games sp. z o.o. w związku z planowaną w celu pozyskania środków na zapłatę ceny za nabycie praw 
majątkowych do gry emisją obligacji oraz narzut zysku z tytułu poczynionej inwestycji. 

Umowy pożyczek zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi  

Umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Bote s.k.a. 

W dniu 2 kwietnia 2015 roku Spółka udzieliła spółce Rainvest 2 s.k.a. (po zmianie firmy Bote s.k.a.) pożyczki 
w kwocie 327 794,80 zł. Pożyczka była oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie 
równe było stopie referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 26 października 2015 roku Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł. Pożyczka była 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe było stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 31 grudnia 2015 r. Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. Pożyczka była 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe było stopie WIBOR1M 
powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 15 stycznia 2016 roku Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 200 000 zł. Pożyczka była 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe było stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 29 stycznia 2016 roku Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 500 000 zł. Pożyczka była 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe było stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 29 lutego 2016 roku Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 1 100 000 zł. Pożyczka była 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe było stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

W dniu 31 marca 2016 roku Bote s.k.a. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 700 000 zł. Pożyczka jest 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie pożyczki równe jest stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. 

Wszystkie powyższe umowy pożyczek wygasły w dniu 4 kwietnia 2016 roku w wyniku polaczenia Spółki z 
Bote s.k.a. 

Pozostałe umowy pożyczek udzielone Spółkom Zależnym przez Spółkę 

Na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 10 czerwca 2014 roku przez Vivid Games s.k.a. ze Spółką, Spółka 
pożyczyła Vivid Games s.k.a. 372 857 zł. Pożyczka jest oprocentowana (9% w skali roku) i pierwotnie miała 
podlegać zwrotowi na rzecz pożyczkodawcy do dnia 31 grudnia 2014 roku. W dniu 2 czerwca 2016 r. strony zawarły 
aneks do umowy z 10 czerwca 2014 roku, na mocy którego ustalono nowy termin spłaty pożyczki na dzień 
5 lipca 2016 r. Zgodnie z aneksem do zwrotu pozostaje kwota 115 971,17 zł  oraz naliczone odsetki, które na dzień 
5 lipca 2016 r. wynosiły 15 756,15 zł, tj. na dzień 5 lipca 2016 r. łącznie kwota 131.727,32 zł. 

W dniu 1 czerwca 2015 roku Spółka udzieliła spółce Vivid Games sp. z o.o. pożyczki w kwocie 12 300,00 zł. 
Pożyczka jest oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie równe jest stopie 
referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Spłata kwoty pożyczki wraz 
z oprocentowaniem przypadała po upływie roku od daty zawarcia umowy pożyczki. Na Datę Prospektu pożyczka 
wraz z oprocentowaniem została w całości spłacona. 

W dniu 10 lipca 2015 roku Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 6 000,00 zł spółce Bote sp. z o.o. Pożyczka jest 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie równe jest stopie referencyjnej 
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WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Spłata kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem 
przypada po upływie roku od daty zawarcia umowy pożyczki. 

W dniu 31 marca 2016 roku Spółka udzieliła Bote sp. z o.o. pożyczki w kwocie 28 600,00 zł. Pożyczka jest 
oprocentowana i została udzielona na okres jednego roku. Oprocentowanie równe jest stopie referencyjnej 
WIBOR1M powiększonej o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Spłata kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem 
przypada w dniu zwrotu przedmiotu pożyczki. 

Wartość przychodów i kosztów oraz stan należności i zobowiązań w relacjach między Spółką a Spółkami 
Zależnymi 

W poniższych tabelach przedstawiono wartość przychodów i kosztów Spółki w relacjach z Vivid Games s.k.a. 
w okresach objętych hisotrycznymi informacjami finansowymi oraz stan należności i zobowiązań wynikających z 
tych relacji według stanu na dzień 31 maja 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015, 2014 i 2013 roku. 

  
w okresie 

zakończonym 
31.05.2016 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2015 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2014 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2013 r. 

Przychody*  4 346,52  111 084,69  4 092 572,74**  - 

Koszty*  59 819,51  311 036,83  4 092 572,74**  - 

* Wg MSR; wskazane wartości przychodów oraz kosztów stanowią sumę kwot odpowiednio przychodów i kosztów produkcji, dystrybucj i 
oraz licencji. 
** Vivid Games s.k.a. nie sporządzała sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r; pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 
1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.  
Źródło: Emitent 

  31.05.2016 r.  31.12.2015 r.  31.12.2014 r.  31.12.2013 r. 

Należności*  0  127 842,03  5 838,36**  - 

Zobowiązania*  344 408,51  135 251,64  115 971,17**  - 

* Wg MSR 
** Vivid Games s.k.a. nie sporządzała sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.; pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 
1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.  
Źródło: Emitent 

W poniższych tabelach przedstawiono wartość przychodów i kosztów Spółki w relacjach z Vivid Games sp. z o.o. 
w okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu, a także stan należności i 
zobowiązań wynikających z tych relacji według stanu na dzień 31 maja 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015, 
2014 i 2013 roku. Spółka Vivid Games sp. z o.o. została zarejestrowana w 2015 r. 

  
w okresie 

zakończonym 
31.05.2016 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2015 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2014 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2013 r. 

Przychody*  209,07  340,96  -  - 

Koszty*  6 159 943,04  0,00  -  - 

* Wg MSR. 
Źródło: Emitent 
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  31.05.2016 r.  31.12.2015 r.  31.12.2014 r.  31.12.2013 r. 

Należności*  44 429 042,52  12 640,96  -  - 

Zobowiązania*  533 418,40  4 887 991,44  -  - 

* Wg MSR 
Źródło: Emitent 

W poniższych tabelach przedstawiono wartość przychodów i kosztów Spółki w relacjach z Bote sp. z o.o. 
w okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu, a także stan należności i 
zobowiązań wynikających z tych relacji według stanu na dzień 31 maja 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015, 
2014 i 2013 roku. Spółka Bote sp.z o.o. została zarejestrowana w rejestrye pryedsibiorców KRS w 2015 r. 

  
w okresie 

zakończonym 
31.05.2016 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2015 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2014 r. 

 
w okresie 

zakończonym 
31.12.2013 r. 

Przychody*  136,08  -  -  - 

Koszty*  0,00  114,90  -  - 

* Wg MSR. 
Źródło: Emitent 

  31.05.2016 r.  31.12.2015 r.  31.12.2014 r.  31.12.2013 r. 

Należności*  26 352,98  6 114,90  -  - 

Zobowiązania*  0,00  -  -  - 

* Wg MSR 
Źródło: Emitent 

Transakcje z członkami Zarządu 

Poniższa tabela przedstawia rodzaj i wartość transakcji dokonanych pomiędzy Spółką oraz członkami Zarządu 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz za okres do dnia 31 maja 2016 r. 

Źródło: Emitent 

Imię i nazwisko  Tytuł  

2016 
(do dnia 31 

maja) 
(zł) 

 
2015 
(zł) 

 
2014 
(zł) 

 
2013 
(zł) 

Remigiusz 
Kościelny 

 

Umowa o 
pracę, 

kontrakt, 
powołanie 

 156 489  307 337  262 659  278 849 

Jarosław 
Wojczakowski 

 

Umowa o 
pracę, 

kontrakt, 
powołanie 

 151 323  355 093  322 326  280 857 

Roy Huppert  

Umowa o 
pracę, 

kontrakt, 
powołanie 

 147 709  190 285  67 953  - 
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Transakcje z członkami Rady Nadzorczej 

Poniższa tabela przedstawia rodzaj i wartość transakcji dokonanych pomiędzy Spółką oraz członkami Rady 
Nadzorczej w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz za okres do dnia 31 maja 2016 r. 

Źródło: Emitent 

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określona uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 
W ustalaniu wysokości wynagrodzeń Spółka dążyła do uwzględniania zakresu obowiązków i odpowiedzialności 
poszczególnych osób ponoszonej w związku ze sprawowaną funkcją. Zgodnie z przedmiotową uchwałą 
wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2 500 zł za każde posiedzenie, w którym bierze on 
udział, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 1 500 zł za każde posiedzenie. Ponadto, 
każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży w przypadku posiedzeń odbywających 
się poza Warszawą. 

  

Imię i nazwisko  Tytuł  

2016 

(do dnia 31 
maja) 

(zł) 

 
2015 

(zł) 
 

2014 

(zł) 
 

2013 

(zł) 

Marcin 
Duszyński 

 

Wynagrodzenie z 
tytułu pełnienia 

funkcji 
przewodniczącego 
Rady Nadzorczej 

 3 461,16  3 461,16  -  - 

Tomasz 
Muchalski 

 

Wynagrodzenie z 
tytułu pełnienia 
funkcji członka  

Rady Nadzorczej 

 2 065,55  2 065,55  -  - 

Piotr Szczeszek  

Wynagrodzenie z 
tytułu pełnienia 
funkcji członka  

Rady Nadzorczej 

 2 065,55  2 065,55  -  - 

Szymon 
Skiendzielewski 

 

Wynagrodzenie z 
tytułu pełnienia 
funkcji członka  

Rady Nadzorczej 

 2 065,55  2 065,55  -  - 

Paul Bragiel  

Wynagrodzenie z 
tytułu pełnienia 
funkcji członka  

Rady Nadzorczej 

 -  -  -  - 
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 POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

Żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu 
nie była stroną oraz nie brała udziału w postępowaniach przed organami rządowymi, postępowaniach sądowych 
lub arbitrażowych mających lub mogących mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Grupy. 

W ocenie Grupy nie grożą spółkom wchodzącym w skład Grupy istotne postępowania sądowe lub arbitrażowe 
mogące mieć istotny wpływ na sytuacje finansową lub rentowność Grupy. 

  



 

169 

 AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

22.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego 

Na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych, tj. 31 grudnia 
2015 r.: 

• kapitał zakładowy Spółki wynosił 2 530 000 zł i dzielił się na 25 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, w tym: (i) 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii B, 

• wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte, 

• Statut Emitenta przewidywał upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta 
w granicach kapitału docelowego, 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 794 546,50 zł i dzieli się na 27 945 465 akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, w tym: (i) 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, (ii) 8 800 000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii B, (iii) 296.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii D oraz (v) 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało 
wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w ramach kapitału docelowego. 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C i  Akcje Serii D dopuszczone są do alternatywnego systemu obrotu 
NewConnect. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy Spółki nie był opłacony w postaci 
aktywów innych niż gotówka. 

22.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na Datę Prospektu Spółka nie wyemitowała akcji nie reprezentujących kapitału 
zakładowego. 

22.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna Akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób 
w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent jest w posiadaniu 61 541 akcji własnych nabytych zgodnie z upoważnieniem 
udzielonym przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 21 sierpnia 2015 r. Podmioty działające w imieniu 
Emitenta nie posiadają jego akcji. Akcje własne będą następnie przydzielane w ramach akcyjnego programu 
motywacyjnego. Ponadto Bote sp. z o.o. posiada na Datę Prospektu 59 akcji Spółki, które nabyła w zamian za 
wkład komplementariusza do spółki Bote s.k.a w związku z dokonanym połączeniem Emitenta jako spółki 
przejmującej z Bote s.k.a. jako spółki przejmowanej. 

22.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Na Datę Prospektu Emitent nie emitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 
wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, w szczególności obligacji zamiennych, obligacji 
z prawem pierwszeństwa, jak również warrantów subskrypcyjnych. 

22.5. Wszystkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale 
niewyemitowanego, lub zobowiązania do podwyższenia kapitału 

Na Datę Prospektu Statut przewiduje upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego do kwoty 125 600,00 zł. 

W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dwukrotnie 
wyemitowane zostały akcje Spółki. Uchwałą Zarządu z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki oraz w związku z realizacją programu motywacyjnego, 
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pracownikom i współpracownikom Spółki zostały zaoferowane Akcje Serii C.  Akcje Serii C zostały przydzielone 
31 osobom. Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 19 lutego 2015 roku dokonano rejestracji Akcji Serii C w 
liczbie 296 465 akcji. W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 Akcji Serii E. 
Podwyższenie zostało dokonane w ramach realizacji programu motywacyjnego.  

Na Datę Prospektu Statut nie zawiera postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego, na podstawie których mogłoby dojść do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

22.6. Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 

Umowa inwestycyjna z dnia 1 lipca 2013 roku pomiędzy Spółką, Platige Image S.A. i GPV I oraz porozumienie z 
dnia 18 grudnia 2015 roku pomiędzy GPV I a Spółką („Umowa”) 

Dnia 1 lipca 2013 Spółka, Platige Image S.A. i GPV I zawarli umowę inwestycyjną określającą warunki współpracy 
stron w zakresie opracowania i wprowadzenia na rynek gry Godfire: Rise of Prometheus oraz zawiązania w tym 
celu spółki celowej Vivid Games s.k.a. 

Umowa przewidywała pierwotnie uprawnienie przysługujące GPV I w terminie 2 lat od daty zawiązania Vivid Games 
s.k.a. (tj. do dnia 12 lipca 20115 roku), do wniesienia wszystkich posiadanych akcji w Vivid Games s.k.a. do Spółki 
jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000,00 akcji Spółki nowej misji („Pierwotna Opcja Wniesienia”). 
Po upływie 2 lat od zawiązania Vivid Games s.k.a., Umowa przyznaje GPV I uprawnienie do żądania nabycia przez 
Spółkę wszystkich posiadanych przez GPV I akcji w Vivid Games s.k.a. za łączną cenę równą łącznej cenie 
1 500 000 akcji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym 
systemie obrotu z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia żądania. Uprawnienie powyższe przysługuje 
w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy („Pierwotna Opcja Sprzedaży”). Liczba akcji Spółki należnych GPV I 
podlega obniżeniu odpowiednio w przypadku otrzymania uprzednio przez GPV I jakichkolwiek kwot z tytułu 
podziału zysku i umorzenia przysługujących jej akcji Vivid Games s.k.a. 

W drodze porozumienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy GPV I a Spółką: (i) GPV I zobowiązał 
się do niewykonywania uprawnień wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży, (ii) GPV I zrzekł się roszczeń 
wynikających z Pierwotnej Opcji Sprzedaży oraz Pierwotnej Opcji Wniesienia, (iii) ustanowiono nowe opcje 
uprawniające GPV I albo do objęcia akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich 
posiadanych przez GPV I akcji albo do sprzedaży na rzecz Spółki akcji. W związku z powyższym, GPV I do dnia 
31 grudnia 2016 roku uprawniony będzie do objęcia 1 500 000 akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci wszystkich akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Wniesienia”), przy czym: (i) w przypadku 
umorzenia części akcji przed upływem powyższego terminu, liczba akcji wnoszonych przez GPV I w wykonaniu 
Nowej Opcji Wniesienia zostanie pomniejszona o liczbę akcji umorzonych, a liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I 
do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach określonych w porozumieniu, (ii) w przypadku, gdy 
GPV I otrzyma przed upływem powyższego terminu jakiekolwiek kwoty z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a., 
wówczas liczba akcji Spółki zaoferowana GPV I do objęcia zostanie odpowiednio zmniejszona na warunkach 
określonych w porozumieniu. W terminie 60 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego żądania GPV I wykonania 
Nowej Opcji Wniesienia, Spółka jest zobowiązana do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji 
Nowej Opcji Wniesienia. W przypadku gdy wartość godziwa akcji wnoszonych jako wkład niepieniężny na pokrycie 
akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez GPV I będzie niższa niż wartość nominalna tych akcji, GPV I 
zobowiązał się pokryć powstałą różnicę dodatkowym wkładem pieniężnym. Żądanie wykonania Nowej Opcji 
Wniesienia może zostać przez GPV I odwołane wyłącznie za zgodą wyrażoną na piśmie przez Spółkę.  

Ponadto, na mocy porozumienia GPV I uprawniony będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 
2020 roku do zbycia na rzecz Spółki, zaś Spółka, na żądanie GPV I, będzie zobowiązana do nabycia akcji Vivid 
Games s.k.a. (w liczbie uwzględniającej ewentualne uprzednie umorzenie części akcji) za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej odpowiadającej średniemu kursowi 
zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym 
z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej 
o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku Vivid Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych 
przez GPV I akcji Vivid Games s.k.a. („Nowa Opcja Sprzedaży”). Nowa Opcja Sprzedaży może być wykonana 
w odniesieniu do wszystkich lub części akcji. 
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W przypadku zbycia przez GPV I wszystkich posiadanych przez niego akcji na rzecz podmiotu trzeciego lub 
podmiotów trzecich, z zachowaniem prawa pierwszeństwa opisanego w § 26 statutu Vivid Games s.k.a., oraz 
przystąpienia przez nabywcę do Umowy w miejsce GPV I, Inwestor dokona przeniesienia całości swoich praw i 
obowiązków wynikających z porozumienia, w przeciwnym razie zarówno Nowa Opcja Wniesienia, jak i Nowa Opcja 
Sprzedaży wygasną. GPV I uprawniony jest do zbycia akcji na rzecz więcej niż jednego podmiotu wyłącznie pod 
warunkiem dokonania jednoczesnego zbycia wszystkich akcji posiadanych przez GPV I. W wypadku, gdy nabywcę 
stanowi więcej niż jeden podmiot, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z porozumienia następuje w 
odpowiedniej części na każdego z nabywców, proporcjonalnie do liczby nabytych akcji 

Umowa oraz porozumienie zostały również opisane w rozdziale 20 Prospektu „Transakcje z podmiotami 
powiązanymi” w ppkt „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółką Zależną oraz akcjonariuszem Spółki w związku 
z produkcją i dystrybucją gry Godfire: Rise of Prometheus”. 

22.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego 

Poniżej przedstawiono dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi 
informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu. 

Akcje Serii A (16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda) powstały w wyniku 
przekształcenia spółki pod firmą Vivid Games sp. z o.o. w spółkę Vivid Games S.A. Uchwałę w przedmiocie 
przekształcenia podjęło nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Vivid Games sp. z o.o. w dniu 10 stycznia 2012 r. 
Sąd Rejestrowy dokonał wpisu przekształcenia w KRS w dniu 20 lutego 2012 r.  

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1 650 000,00 zł do kwoty 2 530 000,00 zł, 
tj. o kwotę 880 000,00 zł w drodze emisji 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł każda. Akcje Serii B zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej inwestorom. Cena emisyjna 
została określona na kwotę 0,34 zł za każdą akcję. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału 
zakładowego w KRS w dniu 23 lipca 2012 r. 

W dniu 30 października 2014 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 
2 530 000,00 zł o kwotę 29 646,50 zł, do kwoty 2 559 646,50, w drodze emisji 296 465 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 
i zaoferowana pracownikom i współpracownikom w ramach realizacji akcyjnego programu motywacyjnego, 
szczegółowo opisanego w pkt 19.5 Prospektu „Program Motywacyjny”. Cena emisyjna Akcji Serii C została 
określona na kwotę 0,10 zł za każdą akcję. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w 
KRS w dniu 6 lutego 2015 r.  

Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 
2015 r. w brzmieniu nadanym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2 559 646,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 2 679 646,50 zł złotych i 
nie większej niż 2 759 646,50 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 120 000 zł i nie wyższą niż 200 000 zł, w drodze emisji 
nie mniej niż 1 200 000 i nie więcej niż 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. Akcje Serii D zostały zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej przeprowadzonej w drodze oferty 
publicznej. W transzy małych inwestorów przydzielono 906 inwestorom 800 000 Akcji Serii D, natomiast w transzy 
dużych inwestorów przydzielono 25 inwestorom 1 200 000 Akcji Serii D. Łącznie przydzielono 2 000 000 
Akcji Serii D o łącznej wartości nominalnej 200 000 zł. Cena emisyjna została określona na kwotę 5,00 zł za każdą 
akcję. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

W dniu 8 września 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego Spółki o kwotę 34 900 zł w drodze emisji 349 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda akcja. Akcje Serii E zostały przydzielone 31 osobom (pracownikom i współpracownikom Spółki). Cena 
emisyjna Akcji Serii E została określona na kwotę 0,10 zł za każdą akcję. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu 
podwyższenia kapitału zakładowego w KRS w dniu 8 grudnia 2015 r.  
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 INFORMACJE O STATUCIE  

23.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta 

Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 4 Statutu 
przedmiotem działalności Emitenta jest: 

• 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza; 

• 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; 

• 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

• 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

• 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 

• 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

• 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 

• 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

• 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; 

• 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 

• 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

• 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 

• 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

• 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 

• 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych; 

• 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

• 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne; 

• 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; 

• 64.91.Z - Leasing finansowy; 

• 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 

• 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

• 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 

• 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

• 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

• 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych; 

• 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; 
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• 72.20.Z - Badania rozwojowe i prace naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 

• 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

• 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 

• 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 

• 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 

• 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 

• 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

• 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

• 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 

• 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; 

• 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

• 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim; 

• 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

• 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

23.2. Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zgodnie z postanowieniami § 10 Statutu, Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków danej 
kadencji określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres pięcioletniej kadencji.  

Na Datę Prospektu Zarząd składa się z trzech członków. 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami 
Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu (§10 ust. 1 Statutu). 

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentują dwaj członkowie Zarządu działający łącznie 
lub członek Zarządu działający wraz z prokurentem (§11 ust. 1 Statutu). 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.  

Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub 
Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki (§5.2 Regulaminu Zarządu). 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy uchwała Zarządu określa wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy 
poszczególnych członków Zarządu i dziedziny działalności Spółki za które są oni odpowiedzialni (§10 Regulaminu 
Zarządu). 

Członek Zarządu powinien poinformować prezesa Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego 
powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, 
w której zaistniał konflikt interesów (§7 ust. 1 Regulaminu Zarządu). 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu każdy z członków Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec 
Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. 
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W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza 
albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia (art. 379 KSH). 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 12 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.  

Na Datę Prospektu Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 

Zgodnie z § 14 ust. 8 Statutu do Rady Nadzorczej może być powołanych do dwóch członków niezależnych. 

Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy 
razy w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej 
na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 
dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku (§14 ust. 4Statutu). 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy 
członków Rady Nadzorczej.  

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną 
zawiadomieni o treści projektów uchwał (§15 ust. 3 Statutu). 

Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
Oddanie głosu na piśmie nie może jednakże dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym 
posiedzeniu Rady Nadzorczej (§15 ust. 6 Statutu). 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 
382 KSH). 

Zgodnie z § 13 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,   

• ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,  

• składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa 
powyżej, 

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

• ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

• zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,   

• delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

• wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,  

• inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 5 ust. 4 regulaminu Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim 
postępowaniu interesem Spółki.  
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23.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Statut nie musi określać wszystkich praw, 
przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami. W zakresie nieokreślonym Statutem stosuje się obowiązujące 
przepisy, w szczególności KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

Zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Nie są z nimi związane 
przywileje lub ograniczenia inne niż przewidziane w przepisach prawa. 

Poniżej opisane zostały prawa związane z Akcjami określone w Statucie oraz najistotniejsze prawa i ograniczenia 
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Prawa o charakterze korporacyjnym 

Zgodnie z przepisami KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej z Akcjami związane są w szczególności następujące 
prawa: 

• prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego 
Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, 

• prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku jego obrad przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego, 

• prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów 
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia przysługujące 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

• prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad, 

• prawo do wykonywania jednego głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli KSH lub ustawy nie stanowią 
inaczej, 

• prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez 
pełnomocników, 

• prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych, 

• prawo do żądania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługujące akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

• prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki, 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 

• prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności, 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem jej spraw. 

Prawa o charakterze majątkowym 

Stosownie do przepisów KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej z Akcjami związane są w szczególności następujące 
prawa o charakterze majątkowym: 

• Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, 
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• prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (prawo poboru), 

• prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jego likwidacji, 

• prawo zbywania posiadanych akcji, 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, 

• prawo żądania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez akcjonariusza 
mniejszościowego. 

Zgodnie z § 19 pkt 1 Statutu Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty, na który przelewa się co najmniej 
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.  

Ponadto, stosownie do § 19 pkt 2 Statutu, Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne 
kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe i fundusze celowe).  

Statut Spółki nie przewiduje postanowień faworyzujących lub dyskryminujących obecnych lub potencjalnych 
akcjonariuszy w wyniku posiadania przez nich znacznej liczby akcji Spółki. 

Do Emitenta nie mają zastosowania ewentualne postanowienia dotyczące zobowiązania do dalszego wezwania 
kapitałowego (capital call). 

23.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają 
bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa 

Zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Brak jest postanowień 
statutu dotyczących zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

Zwraca się uwagę, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość wydawania akcji 
o szczególnych uprawnieniach, a także przyznawania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnień 
osobistych, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem. Statut nie 
zawiera postanowień wprowadzających możliwość wydawania akcji o szczególnych uprawnieniach lub 
przyznających uprawnienia osobiste danemu akcjonariuszowi. 

Stosownie do przepisów KSH akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, 
a uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku 
likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie ma zastosowania do akcji spółki publicznej. Akcje 
uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu udział w zysku w kwocie, która 
przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji 
nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one 
z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji 
uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi 
uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, 
można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 
trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych 
świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane 
mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł 
w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.  

KSH przewiduje możliwość przyznania uprawnień osobistych jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi, 
które dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do 
otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od 
dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych 
akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania 
uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. Statut nie przewiduje uprawnień przyznanych osobiście 
oznaczonym akcjonariuszom. 
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Stosownie do przepisów KSH, opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych 
uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać 
odzwierciedlone w statucie spółki. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. 
Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie 
podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj tego 
uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada 
większością trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia 
akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. Statut nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie 
jego zmiany. 

23.5. Opis zasad określających sposób zwoływania i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach 
akcjonariuszy 

Miejsce i termin odbywania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy albo w Warszawie. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w KSH lub w Statucie, a także gdy 
organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 

Podmioty uprawnione do zwołania oraz żądania zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Stosownie do § 16 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 
zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Ponadto Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego. Walne Zgromadzenie może również zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie 
akcje reprezentujące co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd 
wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 
kapitału zakładowego 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 Walnego Zgromadzenia. 

W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez akcjonariuszy 
upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 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. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 
elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). 
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Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

• datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 

• precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, 
w szczególności informacje o: 

 prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia, 

 prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

 prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, 

 sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach 
stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 

 możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

 sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

 sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej; 

• dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, informację, że prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, 

• wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 
uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

• wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego 
Zgromadzenia. 

Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego 
zgromadzenia: 

• ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

• informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są 
różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych 
rodzajów, 
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• dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

• projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 
spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,  

• formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 
jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze, o których mowa powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie 
internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka 
wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze powinny zawierać 
proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:  

• identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo 
głosu przez pełnomocnika, 

• oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”, 

• złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 

• zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą 
głosować ma pełnomocnik. 

Zgłaszanie projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze 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. 

Lista obecności 

Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób uprawnionych 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników 
lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne – także 
po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie. Listę podpisuje przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty potwierdzające umocowanie 
uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu 
Walnego Zgromadzenia. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem 
liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad 
tego Walnego Zgromadzenia. 

Podmioty uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia wszyscy akcjonariusze, przy czym jedna akcja daje prawo 
do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu, podpisaną przez 
Zarząd. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Emitenta na okres trzech dni poprzedzających odbycie Walnego 
Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać ww. listę oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. 
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Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo 
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż 
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  

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.  

Akcjonariusz spółki publicznej może jako pełnomocnik innej osoby głosować na walnym zgromadzeniu przy 
powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia 
absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. 

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia 

Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 45 i nast. regulaminu Walnego 
Zgromadzenia Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

23.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, 
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut i regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

23.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta regulujących progową wielkość 
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez 
akcjonariusza 

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość 
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcjonariusza. 

23.8. Opis warunków nałożonych zapisami Statutu lub regulaminów Emitenta, którym podlegają zmiany 
kapitału, w przypadku gdy zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone wymogami 
obowiązującego prawa 

Statut, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz WZA nie określają warunków, którym podlegają zmiany kapitału 
zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny, niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
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 INTERES OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W DOPUSZCZENIE 

Podane poniżej osoby są zaangażowane w dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub 
posiadają interes związany z dopuszczeniem: 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest powiązany z Emitentem 
umową, zgodnie z którą jest zobowiązany pełnić funkcje doradczą dotyczącą dopuszczenia i wprowadzenia akcji 
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
i nadzorczych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nie wchodzą w skład organów zarządzających 
ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między Emitentem a Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. nie 
występują żadne powiązania kapitałowe.  

Doradca Prawny – DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie. Doradca 
Prawny świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia Prospektu, 
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym. 

W związku z Prospektem nie będzie prowadzona żadna emisja ani oferta papierów wartościowych.  
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 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI 

25.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie Prospektu Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

• 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

• 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

• 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

• 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

• 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi 
w depozycie papierów wartościowych. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie depozytu papierów 
wartościowych, w którym są zarejestrowane Akcje, jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D oznaczone są nazwą skróconą VVDGM 
i zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) 
PLVVDGM00014.  

Akcje Serii E zostaną zdematerializowane. 

25.2. Przepisy prawne, na podstawie których zostały utworzone papiery wartościowe 

Akcje Serii A (16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda) są akcjami 
założycielskimi i zostały utworzone na podstawie przepisów KSH w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki 
z Vivid Games sp. z o.o. w Vivid Games S.A., na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Vivid Games sp. z 
o.o. z dnia 10 stycznia 2012 r. 

Akcje Serii B (8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda) zostały wyemitowane 
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie art. 430 do 433 KSH oraz 
Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. 

Akcje Serii C (296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda) zostały 
wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego dokonanego 

na podstawie art. 444 do 447  KSH oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 października 2014 r.  

Akcje Serii D (2 000 000 akcji o wartości nominalnej  0,10 zł każda) zostały wyemitowane w drodze podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 444 do 447 KSH oraz uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Akcje Serii E (349 000 akcji o wartości nominalnej  0,10 zł każda) zostały wyemitowane w drodze podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego dokonanego na podstawie art. 444 do 447 KSH, § 7 
Statutu oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 września 2015 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego w dniu 8 grudnia 2015 r. 

25.3. Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają 
formę zdematerializowaną 

Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela 
zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych. Podmiotem odpowiedzialnym za 
prowadzenie depozytu papierów wartościowych, w którym są zarejestrowane wskazane powyżej Akcje, jest 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 
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Akcje Serii A, Akcje Serii B ,Akcje Serii C oraz Akcje Serii D oznaczone są nazwą skróconą VVDGM i 
zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLVVDGM00014. 

Akcje Serii E na Datę Prospektu mają postać dokumentu. 

25.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje emitowane są w złotych (zł). 

25.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi 
oraz wykonywania tych praw 

Poniżej przedstawiono prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki. Te prawa i obowiązki zostały określone 
w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Z prawami do akcji ani 
z prawem poboru nie są związane ani prawa o charakterze korporacyjnym, ani majątkowym. W celu uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia 
usług doradztwa prawnego. 

Akcjonariuszom przysługują prawa o charakterze korporacyjnym oraz prawa o charakterze majątkowym związane 
z posiadanymi przez nich akcjami. 

Prawa o charakterze korporacyjnym 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) i wykonywania prawa głosu na tym 
zgromadzeniu (art. 411 KSH) 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że 
co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to 
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.  

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 
Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego 
przedstawiciela.  

Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, 
w tym jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze 
zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.  

Akcjonariuszowi przysługuje również prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 
w okresie gdy są one akcjami spółki publicznej, zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych w domu 
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych. 

Statut nie przewiduje oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 

Prawo żądania przez akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw (art. 400 § 1 KSH) 

Uprawnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przysługuje akcjonariuszom Spółki reprezentującym 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut spółi publicznej może przyznać powyższe uprawnienie 
akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jednak Statut nie przewiduje 
takiego uprawnienia dla akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. 
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Prawo do żądania przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
(art. 401 KSH) 

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 jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze 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. 

Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia jako podlegających uchyleniu albo nieważnych (422-
427 KSH) 

Akcjonariuszowi Spółki, który: 

(i) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

(ii) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

(iii) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały 
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, 

przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o: 

(a) uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej 
w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza lub 

(b) stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z KSH. 

Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 KSH) 

Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. 

Prawo żądania przez akcjonariuszy wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH) 

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami. 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 
KSH) 

Na żądanie każdego akcjonariusza wydaje się odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 



 

185 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 
do odpisu z tej listy (art. 407 § 1 KSH i 407 § 11 KSH) 

Akcjonariusz może przeglądać w lokalu Zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej 
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. 

Prawo do odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 
KSH) 

Każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu (art. 410 § 2 KSH) 

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 
Zgromadzeniu lista obecności na tym Walnym Zgromadzeniu powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 
komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz do odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia 
(art. 421 § 3 KSH) 

Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, a także żądać wydania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. 

Prawo uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki (art. 428 KSH) 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 

W przypadku gdy udzielenie takich informacji mogłoby wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, bądź mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności 
karnej, cywilnej lub administracyjnej, Zarząd odmawia ich udzielenia. 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH) 

W przypadku, gdy Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew o naprawienie takiej szkody. 

Prawo żądania udzielenia informacji o istnieniu bądź ustaniu stosunku dominacji lub zależności 
(art. 6 § 4 i 6 KSH) 

Każdy akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Spółki oraz ujawniła liczbę akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie posiada, w tym 
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Akcjonariusz może ponadto żądać 
udzielenia informacji o ustaniu stosunku dominacji lub zależności. 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem spraw Spółki (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą 
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia uchwały 
w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych) określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę 
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie 
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wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały. 

Prawa o charakterze majątkowym 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do dywidendy (art. 347 KSH) 

Uprawnionym do udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, jest każdy 
akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku Spółki albo w innym 
dniu wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie przypadającym w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 
podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
akcjonariusza, zaś na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  

Zgodnie z § 127 Rozdziału XIII, Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Spółka zobowiązana jest do 
bezzwłocznego powiadomienia GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 

Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nakłada na 
Spółkę obowiązek niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, terminie ustalenia praw do 
dywidendy i terminie wypłaty. Powyższe informacje powinny być przesłane do KDPW, nie późnej niż na 5 dni przed 
terminem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu 

ustalenia prawa do dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, 
który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika, liczbę 
rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych. 

Stosownie do § 112 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu 
wypłaty dywidendy Spółka ma obowiązek pozostawienia do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do 
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, zaś KDPW rozdziela ww. 
środki na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Termin wypłaty dywidendy powinien być ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy 
przez osoby prawne potrącany jest przez Spółkę, jako płatnika tego podatku. W przypadku osób fizycznych 
płatnikiem ww. podatku jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych takiej osoby.  

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego 
Zgromadzenia. Prawo do wypłaty dywidendy nie wygasa, jednakże ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo 
do dywidendy. 

Spółka zwraca uwagę, że dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących Nierezydentami 
podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, przedstawionych w pkt 27.1.2 Prospektu „Opodatkowanie 
dochodów z tytułu dywidendy”, chyba że akcjonariusze ci mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, 
z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
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zapasowego oraz rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie przewiduje 
przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu 
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za 
akcje umorzone. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 

Prawo do zaliczki na poczet dywidendy (art. 349 KSH) 

Statut przewiduje upoważnienie Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczającej na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga 
zgody Rady Nadzorczej.  

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego 
od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego 
rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może 
dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Zaliczkę na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłasza co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, 
podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, 
a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 
siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji (art. 433 KSH) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru). 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie prawa poboru 
może nastąpić, jeżeli zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Wymogi dotyczące powzięcia uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru, o których mowa w poprzedzającym 
akapicie, nie mają zastosowania, gdy: 

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

 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 zyskach Spółki 

Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy wykazanym 
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do 
wypłaty akcjonariuszom. 

Statut nie przewiduje innych postaci udziału akcjonariuszy w zysku Spółki, w szczególności na podstawie 
imiennych świadectw założycielskich mających na celu wynagrodzenie usług świadczonych przy jej powstaniu. 
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Prawo do udziału w podziale majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jego likwidacji (art. 474 § 2 KSH) 

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do 
dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania 
w tym zakresie. 

Prawo do zbywania posiadanych akcji 

Każdy akcjonariusz ma prawo do zbywania posiadanych przez siebie akcji Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń 
opisanych w punkcie 28.6 Prospektu „Informacje na temat zawartych umów lock-up” oraz w pkt 28.1 Prospektu 
„Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych”. 

Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi 
oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego 
głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 
wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa 
od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego 
wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 

(1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być 
niższa od:  

(a) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie przymusowego 
wykupu, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

(b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 
głównym przez okres krótszy niż określony w lit. (a); 

(2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do 
której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości 
godziwej.  

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od: 

(1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 
miesięcy przed ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji, albo 
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(2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania w okresie 12 miesięcy 
przed ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego akcjonariusza, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Żądanie składa się na piśmie w 
terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 
akcjonariusza.  

W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz Spółki, 
który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  

Żądaniu odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące w 
terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania 
akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, o ile 
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania ceny nie 
niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji proponowanej 
w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej, akcjonariusz żądający odkupienia akcji 
jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej, niż proponowana w tym wezwaniu.  

25.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub 
wyemitowane nowe papiery wartościowe 

Nie dotyczy. Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

25.7. Data emisji papierów wartościowych 

Nie dotyczy. Sporządzenie Prospektu nie jest związane z emisją lub przeprowadzeniem oferty papierów 
wartościowych. 
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 REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

Poniżej przedstawiony został opis wybranych przepisów prawa polskiego dotyczących ograniczeń w swobodzie 
przenoszenia akcji spółek publicznych, w szczególności obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych związanych 
z nabywaniem i zbywaniem akcji takich spółek oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony konkurencji 
dotyczących obrotu akcjami. Zwracamy uwagę, iż opis ten nie może być traktowany jako wyczerpujące 
przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących wspomnianych wyżej zagadnień. 

Poniższe wyjaśnienia nie zastępują i nie mają na celu zastąpienia porady prawnej lub inwestycyjnej. Przed 
podjęciem decyzji w sprawie inwestowania w papiery wartościowe inwestor powinien zasięgnąć porady doradcy 
prawnego, a także doradcy inwestycyjnego oraz wziąć pod uwagę całą treść Prospektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników ryzyka. 

W moemencie rejestracji Akcji Serii E przez KDPW, wszystkie Akcje będą zdematerializowanymi akcjami zwykłymi 
na okaziciela. Nie istnieją żadne ograniczenia w swobodzie przenoszenia Akcji poza ograniczeniami dotyczącymi 
rozporządzania akcjami spółek publicznych, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, a także Statutu. 

26.1. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Obrót Akcjami Spółki jest wolny. Statut nie przewiduje ograniczenia w zakresie ich zbywania.  

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Wymóg dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i pośrednictwa firmy inwestycyjnej zgodnie 
z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Poza wyjątkami przewidzianymi przepisami ustawowymi: 

• papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

• dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych 
na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej dotyczącej papierów wartościowych, których wartość, 
liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż 100 000 EUR w dniu ustalenia tej 
ceny lub obejmującej wyłącznie: (i) proponowanie nabycia lub wydawanie akcji bezpłatnie akcjonariuszom 
(ze środków spółki) albo jako wypłatę dywidendy z akcji, przy czym wydawane akcje są tego samego rodzaju 
co akcje, z których jest wypłacana dywidenda, (ii) proponowanie nabycia lub wydawanie papierów 
wartościowych emitenta, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, aktualnym lub byłym 
osobom zarządzającym lub pracownikom tego emitenta lub tej jednostki powiązanej, (iii) wydawanie akcji 
akcjonariuszom w związku z wymianą akcji istniejących, takiego samego rodzaju co akcje podlegające 
wymianie, jeżeli nie powoduje to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, wymaga pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej. 

Nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego 

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci 
lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z 
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą, w 
czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji spółki, praw 
pochodnych dotyczących akcji spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, 
na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Osoby wymienione powyżej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 
podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 
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rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej.  

Ograniczeń opisanych powyżej nie stosuje się do czynności dokonywanych: (i) przez podmiot prowadzący 
działalność maklerską, któremu osoba bądź osoby wymienione w niniejszym punkcie powyżej, zleciły zarządzanie 
portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek 
decyzje inwestycyjne albo (ii) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo (iii) w wyniku złożenia przez 
osobę lub osoby, wymienione powyżej, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (iv) w związku z obowiązkiem 
ogłoszenia przez osobę lub osoby, wymienione powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (v) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego 
akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo (vi) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób 
wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była 
publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Okresem zamkniętym jest: (i) okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych informacji 
poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, dopuszczonych 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 dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo niedopuszczonych 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 powyżej, do chwili 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, (ii) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesięcy 
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 którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstawie których sporządzany jest dany raport, (iii) w przypadku raportu półrocznego – okres jednego miesiąca 
przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a 
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych 
– chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstawie których sporządzany jest dany raport, (iv) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni 
przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a 
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych 
– chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

W przypadku nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej lub jako organ osoby prawnej, 
podejmując czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych bądź dokonywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych 
czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi 
w czasie trwania okresu zamkniętego, Komisja może nałożyć na osobę zobowiązaną do powstrzymania się od 
takich czynności karę pieniężną do wysokości 200 000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, 
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje. 

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, informacją poufną jest określona w sposób 
precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów 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 lub 
powiązanych z nim instrumentów pochodnych. 
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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, zgodnie z art. 156 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie może wykorzystywać takiej informacji. Czynności określane jako 
zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmują: (i) nabywanie lub zbywanie na rachunek własny lub 
osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych z nimi związanych i innych instrumentów finansowych dotyczących 
takich akcji, (ii) udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych, których dotyczy ta informacja, (iii) umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę 
nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów 
finansowych. 

Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze pozbawienia 
wolności lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5 000 000 zł, a okres 
pozbawienia wolności jest uzależniony od rodzaju przestępstwa i może wynosić od trzech miesięcy do ośmiu lat. 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia MAR (którego przepisy znajdują 
bezpośrednie zastosowanie i mają pierwszeństwo w razie ich kolizji z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi), w miejsce przepisów art. 154 i 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi należy stosować 
przepisy Rozporządzenia MAR wskazane poniżej. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 

• określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych; 

• w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które 
nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej 
liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych 
na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na 
rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich 
ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

• w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 
określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania 
ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na 
ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

• w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza 
to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów 
finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 
wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku 
kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją 
lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, 
że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć 
z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów 
finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym 
lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku 
rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 
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szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 
to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych 
przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. 

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia 
kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na 
ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku 
kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, 
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 
swych decyzji inwestycyjnych. 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wydaje wytyczne w celu ustanowienia przykładowego, 
otwartego wykazu informacji, których ujawnienie jest zasadnie oczekiwane lub wymagane zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi prawa unijnego lub krajowego, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem 
na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych, uwzględniając należycie 
specyfikę tych rynków. 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się (i) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania 
wykorzystywania informacji poufnych; (ii) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania 
informacji poufnych; lub (iii) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny 
rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta 
dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu 
finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w 
posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.  

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do 
wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji 
poufnych oraz: (i) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub (ii) udziela 
rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu 
finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych, 
jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na 
informacjach poufnych. 

Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 
z racji: (i) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku 
uprawnień do emisji; (ii) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 
(iii) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub 
(iv) zaangażowania w działalność przestępczą. 

Artykuł ten ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w 
okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje 
poufne. 

W przypadku osoby prawnej artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, 
które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na 
rachunek tej osoby prawnej. 

Obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje 
kierownicze 

Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów 
zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, a także inne osoby, 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 gospodarczej mają obowiązek 
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przekazywania KNF oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, na 
własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta 
oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Przez osoby blisko związane z którąkolwiek z osób, o których mowa powyżej, rozumie się: (i) jej małżonka lub 
osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, (ii) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby 
związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (iii) innych krewnych i powinowatych, którzy 
pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, (iv) podmioty: w których 
osoba, o której mowa powyżej, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, wchodzi w 
skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje 
kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 
lub które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa powyżej, lub osobę blisko z nią 
związaną, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, lub z działalności których osoba, o której mowa powyżej, lub osoba 
blisko z nią związana, o której mowa w pkt (i) – (iii) powyżej, czerpią zyski, lub których interesy ekonomiczne są 
równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa powyżej, lub osoby blisko z nią związanej, o której 
mowa w pkt (i) – (iii) powyżej. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, Komisja może 
nałożyć na osobę obowiązaną do jego wykonania, karę pieniężną do wysokości 100 000 zł, chyba że osoba ta 
zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy 
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MAR (którego przepisy znajdują bezpośrednie zastosowanie i mają 
pierwszeństwo w razie ich kolizji z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), w miejsce art. 159 
oraz 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi należy stosować przepisy Rozporządzenia MAR, tj. w 
szczególności art.19. 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR: 

1) Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz właściwy 
organ o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych 
tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.  

Powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.  

Obowiązek powiadomienia znajduje zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg określony w 
zależności od przypadku w pkt 9 lub 10 w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

2) Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie ma zastosowania do transakcji dotyczących 
instrumentów finansowych związanych z akcjami lub instrumentami dłużnymi emitenta, o których mowa w 
pkt 1, jeżeli w czasie dokonywania transakcji spełniony jest jeden z następujących warunków:  

a) instrument finansowy jest jednostką uczestnictwa lub udziałem w przedsiębiorstwie zbiorowego 
inwestowania z ekspozycją na akcje lub instrumenty dłużne emitenta nieprzekraczającą 20 % aktywów 
tego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania;  

b) instrument finansowy zapewnia ekspozycję na portfel aktywów, w przypadku której ekspozycja na akcje 
lub instrumenty dłużne emitenta nie przekracza 20 % aktywów w tym portfelu;  

c) instrument finansowy jest jednostką uczestnictwa lub udziałem w przedsiębiorstwie zbiorowego 
inwestowania lub zapewnia ekspozycję na portfel aktywów, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub 
osoba blisko związana z taką osobą nie zna i nie może znać struktury inwestycji lub ekspozycji takiego 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub portfela aktywów na akcje lub instrumenty dłużne 
emitenta, a poza tym taka osoba nie ma powodów, by uważać, że akcje lub instrumenty dłużne emitenta 
przekraczają progi określone w lit. a) lub b) powyżej.  



 

195 

Jeżeli informacje o strukturze inwestycji przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub o ekspozycji na 
portfel aktywów są dostępne, osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką 
osobą musi poczynić wszelkie rozsądne starania, by uzyskać takie informacje.  

3) Osoby, o których mowa w pkt 1, powiadamiają właściwe organy o wszystkich transakcjach dokonywanych na 
własny rachunek przez te osoby.  

Zasadami dotyczącymi powiadamiania, których muszą przestrzegać osoby, o których mowa w pkt 1, są 
zasady państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany emitent lub uczestnik rynku uprawnień do 
emisji. W ciągu trzech dni roboczych od dnia transakcji powiadamia się właściwy organ tego państwa 
członkowskiego. W przypadku gdy emitent nie jest zarejestrowany w państwie członkowskim, należy 
powiadomić właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego lub, w przypadku jego braku, organ 
właściwy dla systemu obrotu. 

4) Emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji zapewniają, aby informacje zgłoszone zgodnie z pkt 1 zostały 
podane do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia 
transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji zgodnie z 
wykonawczymi standardami technicznymi. 

5) Artykuł 19 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do emitentów: (i) ubiegających się o dopuszczenie swoich 
instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub których instrumenty finansowe zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; lub (ii) w przypadku instrumentu będącego w obrocie jedynie 
na wielostronnej platformie obrotu (MTF) lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) – których instrumenty 
finansowe zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub OTF lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na MTF.  

6) Emitenci lub uczestnicy rynku uprawnień do emisji powiadamiają na piśmie osoby pełniące obowiązki 
zarządcze o ich obowiązkach wynikających z przedmiotowego artykułu.  

Emitenci lub uczestnicy rynku uprawnień do emisji sporządzają listę wszystkich osób pełniących obowiązki 
zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.  

Osoby pełniące obowiązki zarządcze powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich 
obowiązkach wynikających z przedmiotowego artykułu i przechowują kopię tego powiadomienia. 

7) Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w pkt 1 powyżej, zawiera następujące informacje:  

a) nazwisko osoby;  

b) przyczynę powiadomienia;  

c) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;  

d) opis i identyfikację instrumentu finansowego;  

e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem 
programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w pkt 8 poniżej;  

f) datę i miejsce transakcji; oraz  

g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, 
należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu.  

8) Dla celów powiadomień o których mowa w pkt 1 transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także:  

a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki 
zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w pkt 1;  

b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji 
lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby 
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blisko związanej z taką osobą, o której mowa w pkt 1, włączając w to transakcje zawierane w ramach 
uznania;  

c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE, w przypadku, gdy spełniają one wymogi określone w 
Rozporządzeniu MAR:  

do celów lit. a) zastaw na instrumentach finansowych - lub podobny rodzaj zabezpieczenia - związany 
ze zdeponowaniem instrumentów finansowych na rachunku powierniczym nie musi być przedmiotem 
powiadomienia, chyba że i do czasu gdy taki zastaw lub inne zabezpieczenie zostanie wskazane jako 
zabezpieczenie konkretnego rodzaju kredytu; 

do celów lit. b) o transakcjach akcjami lub instrumentami dłużnymi emitenta lub instrumentami 
pochodnymi lub innymi powiązanymi z nimi instrumentami finansowymi dokonywanymi przez 
zarządzających przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania, w które osoba pełniąca obowiązki 
zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, nie trzeba powiadamiać, gdy 
zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania korzysta z całkowitej swobody uznania, co 
wyklucza otrzymywanie przez niego jakichkolwiek instrukcji lub sugestii co do składu portfela 
pochodzących bezpośrednio lub pośrednio od inwestorów takiego przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania. 

9) Pkt 1 ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w 
trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez 
kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa w pkt 1.  

10) Właściwy organ może podjąć decyzję o podwyższeniu progu określonego w pkt 9 do kwoty 20 000 EUR. 

11) Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek 
ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych 
emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres 
zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania 
na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: 

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub 

b) prawem krajowym. 

12) Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa w pkt 11: 

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak 
poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo 

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 
oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana 
z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 

Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 
pakietów akcji 

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych 

Podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na zlecenie tego podmiotu dominującego oraz inne 
podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które uzyskały informację w trybie określonym w art. 66 
Ustawy o Ofercie Publicznej (uprawnienie emitenta do przekazywania doradcom, podmiotom, z którymi prowadzi 
negocjacje oraz innym osobom lub podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, informacji 
związanych z ofertą publiczną, informacji poufnych oraz informacji bieżących i okresowych przed ich podaniem 
do publicznej wiadomości) – do czasu podania ww. informacji przez emitenta lub sprzedającego do publicznej 
wiadomości nie mogą nabywać i zbywać papierów wartościowych emitenta, którego ta informacja dotyczy. Zakaz 
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ten ma zastosowanie również do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów lub 
pozostających z nimi w stosunku pracy, zlecenia bądź innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 

Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu progu głosów na walnym zgromadzeniu 

Każdy kto: 

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

 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, 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF 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, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni 
sesyjnych (określonych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w stosownym regulaminie) od dnia zawarcia 
transakcji. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:  

- 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań giełdowych, 

- 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym 
rynku regulowanym niż na rynku oficjalnych notować giełdowych, 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby 
głosów. 

Zawiadomienie wskazane powyżej powinno zawierać informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego 
zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, (ii) 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, (iii) 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, (iv) podmiotach zależnych 
od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, (v) osobach, z którymi akcjonariusz 
dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 
prawa głosu, (vi) liczbie głosów z akcji, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz 
instrumentów finansowych które: 

 po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia 
akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

 odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 
skutków instrumentów finansowych określonych w pkt powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 
wykonywane przez rozliczenie pieniężne, 

rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastą
pi lub może nastąpić nabycie akcji, (vii) liczbie głosów z akcji, w przypadku instrumentów finansowych o których 
mowa w pkt (vi) powyżej, obliczonej poprzez określenie iloczynu liczby głosów wynikających z akcji, do których w 
sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu 
instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym 
Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do 
znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). Zawiadomienie powinno także zawierać 
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informację o rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych, (viii) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt (ii), (vi) i (vii) powyżej.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania ww. zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt (ii) i (iii) powyżej, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju.  

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, spoczywa również na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w związku z: (i) zajściem innego 
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej (tj. uzyskaniem statusu 
podmiotu dominującego wobec spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej posiadającej akcje spółki publicznej lub 
wobec innej spółki kapitałowej bądź osoby prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabyciem 
lub objęciem akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny). 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem 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).  

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu w tym samym 
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Wezwania 

Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: (i) 
10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w 
tej spółce wynosi mniej niż 33%, (ii) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez 
akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić, 
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie 
mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku 
ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako 
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby 
głosów, do: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo (ii) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie 
więcej niż 33% ogólnej liczby głosów chyba, że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio 
nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, 
odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ 
dalszemu zwiększeniu.  
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Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

W razie przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje 
spółki publicznej, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia ww. progu, do ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ 
dalszemu zwiększeniu.  

Ogłaszanie wezwania 

Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości 
akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego 
udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści 
wezwania. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 
wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej 
spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki 
po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, 
podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a 
także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki: (i) mogą 
nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony, 
(ii) nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych 
akcji, w czasie trwania wezwania, (iii) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić o liczbie akcji nabytych w 
wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu powinna zostać ustalona zgodnie z poniżej określonymi zasadami. 

W przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena proponowana w 
wezwaniu nie może być niższa od: (i) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym albo (ii) średniej ceny rynkowej 
z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż 
określony w pkt (i). 

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z powyższą zasadą albo w przypadku spółki, w stosunku 
do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – cena proponowana w wezwaniu nie może 
być niższa od wartości godziwej akcji. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: (i) najwyższej ceny, jaką za akcje będące 
przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego 
dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki, zapłaciły w 
okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania albo (ii) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot 
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obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt (i) powyżej, wydały w zamian za akcje 
będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.  

Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłaszanym w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów, nie 
może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od 
oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba 
tak postanowiły. 

W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona jako średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym 
jednakże nie niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: (i) przyznania 
akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku z 
podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki 
publicznej, (ii) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 
okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, (iii) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 
wówczas podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na 
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów wymaganych Ustawą o Ofercie Publicznej. 

KNF może udzielić ww. zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie 
takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Dodatkowo, KNF może określić termin, w 
ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po wskazanej cenie. W przypadku udzielenia przez KNF 
zgody cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej przez KNF, w odniesieniu do akcji 
stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby 
zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, 
których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość takich akcji 
zdematerializowanych ustala się: 

1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania albo  

b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku 
regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. (a), 

2) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 powyżej – według ich wartości 
godziwej.  

Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych 
wolumenem obrotu.  

Inne podmioty mające obowiązek ogłoszenia wezwania 

Obowiązek ogłoszenia wezwania, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej odpowiednio spoczywa również na: 

1) 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) funduszu inwestycyjnym – także 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, 



 

201 

b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

3) alternatywnej spółce inwestycyjnej - 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 alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

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

4) 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 zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów 
finansowych na rachunek dającego zlecenie, 

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 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, 

5) 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, 

6) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków, a także kiedy dojdzie do zmniejszenia udziału w ogólnej 
liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem tego porozumienia lub w związku ze 
zmniejszeniem udziału strony porozumienia w ogólnej liczbie głosów, 

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

8) pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, przy czym do liczby głosów, która 
powoduje powstanie określonego obowiązku, po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną 
wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 
papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 
własnego uznania. 

Podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji: (i) w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów bądź zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej 
niż 33% ogólnej liczby głosów lub (ii) pozostałych akcji po przekroczeniu 66% ogólnej liczby głosów nie może do 
dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której 
przekroczył określony w przepisach próg ogólnej liczby głosów. 
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Przymusowy wykup 

W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez akcjonariusza spółki publicznej 90% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu tej spółki, czy to samodzielnie czy wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec 
takiej spółki, akcjonariuszowi temu przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego 
progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 
(przymusowy wykup).  

Niemożność wykonywania prawa głosu w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o 
Ofercie Publicznej 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: (i) 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 obowiązków zawiadomienia o 
osiągnięciu lub przekroczeniu progu liczby głosów określonych w art. 69 lub ogłoszenia wezwania w związku z 
nabyciem 10% lub 5% ogólnej liczby głosów, zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, (ii) wszystkich akcji 
spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków ogłoszenia 
wezwania w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, określonych odpowiednio w art. 
73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, (iii) akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie 
ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto, podmiot, który przekroczył próg 33% albo 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w wyniku 
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej, zmiany statutu 
spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego czy też w 
ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki bądź w wyniku 
dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, nie może wykonywać prawa 
głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona obowiązki związane z ogłoszeniem wezwania lub 
zbyciem akcji określone w przepisach art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
odpowiednio ogłoszenia wezwania w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów (art. 73 
ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej) bądź z ogłoszeniem wezwania lub zbyciem akcji (art. 73 ust. 2 lub 
3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej 
posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem albo nie 
wykonał obowiązków określonych w ww. przepisach.  

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu: (i) pośredniego nabywania akcji 
spółki, której dotyczy wezwanie albo (ii) bezpośredniego lub pośredniego nabywania lub obejmowania akcji spółki, 
w której przekroczono próg 33% bądź 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo (iii) nabywania 
akcji spółki, której dotyczy wezwanie, poza ramami wezwania i w sposób sprzeczny niż w nim określony, podmiot, 
który nabył lub objął akcje oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.  

W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje: 
(i) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) zostały 
po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby 
tej spółki, (iii) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki - jeżeli spółka wskazała 
Komisję jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji, nie powstaje obowiązek 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w celu bądź w związku z przekroczeniem 
progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przewidziany w Ustawie o Ofercie Publicznej. Wówczas 
jednak podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym spółka 
publiczna ma siedzibę, z zastrzeżeniem, że w razie powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa 
powyżej, do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy 
Ustawy o Ofercie Publicznej, w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji 
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proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści 
wezwania i trybu jego ogłaszania.  

Kary za naruszenie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu wykorzystywania informacji uzyskanych 
w trybie art. 66 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji, 

 nie zachowuje warunków wymaganych dla przedmiotu i sposobu ogłaszania wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku 
zbycia akcji w przypadku przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku przekroczenia progu 66% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania zgodnie z przepisami państwa 
członkowskiego UE, w którym spółka publiczna ma siedzibą, w związku z przekroczeniem progu 66% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki, 

 wbrew żądaniu KNF nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie 
przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści w określonym przez KNF terminie, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku nabycia, w okresie 6 miesięcy po 
przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, kolejnych akcji spółki po cenie wyższej niż określona w ww. wezwaniu, 

 w wezwaniu ogłoszonym w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu proponuje cenę niższą niż określona zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje w okresie od zawiadomienia KNF o zamiarze 
ogłoszenia wezwania do dnia jego zakończenia albo w przypadku powstania obowiązku ogłoszenia 
wezwania w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
– do dnia zakończenia wezwania, 

 nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych dla wezwań, 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, 

 nie czyni zadość żądaniu wykupu akcji zgłoszonemu na zasadach określonych w Ustawie o Ofercie 
Publicznej, 

 wbrew obowiązkowi określonemu w Ustawie o Ofercie Publicznej nie udostępnia dokumentów rewidentowi 
do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

 nie wykonuje na zasadach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej, przed rozpoczęciem obrotu akcjami 
spółki publicznej na rynku regulowanym, obowiązku: (i) wskazania organu nadzoru właściwego w zakresie 
nabywania znacznych pakietów akcji spółki oraz (ii) zawiadomienia organów nadzoru w państwach 
członkowskich, na terytorium których akcje zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynkach 
regulowanych, o wskazaniu organu o którym mowa w pkt (i) powyżej, 

 dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 
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Ponadto, KNF może nałożyć karę pieniężną na tego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia w związku 
z osiągnięciem lub przekroczeniem określonego progu głosów na walnym zgromadzeniu lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach. W przypadku osób fizycznych może to być 
kara do 1 000 000 zł, a w przypadku innych podmiotów do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej 
równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym 
za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł. W przypadku rażącego naruszenia tych obowiązków, Komisja 
może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu zarządzającego 
podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1 000 
000 zł. 
 
Powyższa kara może być nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy 
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, 
o której mowa, KNF może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania 
się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku 
lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w 
razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Kontrola koncentracji 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1 000 000 000 EUR, lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR. 
Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak 
i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie 
do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące 
przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także, między innymi, osoby 
fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą poprzez w szczególności dysponowanie 
bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także 
na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji 
zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły 
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. 

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: (i) połączenia dwóch lub więcej 
samodzielnych przedsiębiorców, (ii) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, 
całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 
więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, (iii) utworzenia przez przedsiębiorców 
wspólnego przedsiębiorcy, (iv) 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 Rzeczpospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR. 

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót 
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych nie przekroczył na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10 000 000 EUR. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję 
finansową akcji 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 (i) instytucja ta nie wykonuje praw 
z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (b) 
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, (c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) 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.  

Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej 
dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub 
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji 
zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania 
koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub 
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu 
wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej 
lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów 

Prezes UOKiK może, między innymi, 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 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji Przedsiębiorstw  

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji. 
Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym 
i stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone progi przychodów 
ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się wyłącznie do 
koncentracji przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje 
o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
przeprowadzeniem. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 000 000 000 EUR, oraz (ii) łączny obrót 
przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EUR,  

chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację o wymiarze 
wspólnotowym, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2 500 000 000 EUR, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, (iii) w każdym z co najmniej 
trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie (ii) powyżej łączny obrót każdego z co 
najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 000 000 EUR, oraz (iv) 
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, chyba że każdy z przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Obrót papierami wartościowymi na GPW i jego rozliczanie 

Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW 
prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz 
wewnętrznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu Giełdy. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów prawa 
wspólnotowego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, GPW organizuje i prowadzi 
Alternatywny System Obrotu NewConnect, nie będący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego 
prowadzonego przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz 
rynek równoległy. 

Dematerializacja papierów wartościowych 

Co do zasady, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub podlegające 
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu od chwili ich dematerializacji 
tzn. zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją depozytową w Polsce. Prawa ze 
zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do 
przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, wystawia 
na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 
wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających 
z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na 
podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące 
działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące 
działalność maklerską na terytorium Polski w formie oddziału, KDPW oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych rachunków 
pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych. 

Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych 
na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem, że 
cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza 
się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem 
innych świadectw. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na 
zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w trzy dni po 
zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek 
gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma 
inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW 
oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. 

Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW jest obowiązany przeprowadzać, na podstawie listy transakcji 
(zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, rozliczenia zawartych przez członków GPW transakcji. Z kolei 
członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:30-17:35 
czasu warszawskiego, o ile zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.  
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Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań 
ciągłych (rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem kursu 
jednolitego (rynek równoległy). Dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone 
poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 
dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl). 

Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Zależą one od ogólnej 
wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje. 

Obowiązki informacyjne 

Przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na GPW zawarte są w Ustawie o 
Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, w tym w Rozporządzeniu 
o Raportach. Zasadniczo, zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Emitent będzie miał obowiązek przekazywać 
KNF, GPW, a także do wiadomości publicznej (za pośrednictwem PAP) informacje mogące mieć wpływ na cenę 
papierów wartościowych Emitenta określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (informacje poufne), 
a także informacje bieżące i okresowe określone w Rozporządzeniu o Raportach. 

Raporty bieżące dotyczą zdarzeń zaistniałych w trakcie prowadzenia bieżącej działalności Emitenta. W raportach 
okresowych zamieszczane są sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W 
szczególności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Obowiązkach Informacyjnych, Emitent ma obowiązek 
podawania do publicznej wiadomości w formie Raportów bieżących, m.in. informacji o następujących zdarzeniach 
dotyczących Emitenta lub jego spółek zależnych: (i) rozporządzeniu aktywami o znacznej wartości i istotnym 
obciążaniu tych aktywów; (ii) utracie aktywów o znacznej wartości w wyniku zdarzeń losowych; (iii) zawarciu, 
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu istotnej umowy; (iv) spełnieniu się warunku przewidzianego w istotnej umowie; (v) 
nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych Emitenta przez Emitenta lub spółki zależne; (vi) udzieleniu istotnego 
poręczenia, kredytu lub gwarancji; (vii) wszczęciu istotnego postępowania sądowego lub administracyjnego; (viii) 
rejestracji przez sąd zmiany kapitału zakładowego; (ix) zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta; (x) emisji 
obligacji przez Emitenta; (xi) umorzeniu papierów wartościowych Emitenta; (xii) połączeniu, podziale lub 
przekształceniu Emitenta; (xiii) wyznaczeniu i odwołaniu podmiotu badającego sprawozdania finansowe Emitenta; 
(xiv) powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej; (xv) ogłoszeniu upadłości, 
złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i innych czynności dotyczących upadłości lub układu; (xvi) umorzeniu 
egzekucji ze względu na brak majątku; (xvii) sporządzeniu prognozy wyników finansowych przekazywanej do 
wiadomości publicznej; (xviii) przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie Emitenta. 

Ponadto Rozporządzenie o Obowiązkach Informacyjnych wprowadza obowiązek udostępniania w formie Raportów 
bieżących wielu informacji związanych z procesem dopuszczania papierów wartościowych Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym i związanymi z tym czynnościami Emitenta i decyzjami organów regulacyjnych oraz informacji 
m.in. o terminach, porządkach obrad i projektach uchwał Walnych Zgromadzeń oraz powództwach o uchylenie 
tych uchwał. Rozporządzenie o Obowiązkach Informacyjnych szczegółowo określa treść Raportu bieżącego; 
określa także treść raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) zawierających przede wszystkim 
informacje finansowe i sprawozdania Zarządu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Obowiązkach Informacyjnych Raporty bieżące powinny być, co do zasady, 
przekazywane przez Emitenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zajścia danego zdarzenia, 
raporty kwartalne – nie później niż w terminie 60 dni od końca danego kwartału, raporty półroczne – nie później niż 
w terminie 3 miesięcy od końca danego półrocza, raporty roczne – nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 
bilansowego, za który sporządzane było roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. 

Ponadto spółki, których papiery wartościowe są notowane w Polsce, mają obowiązek ujawniania „informacji 
poufnych”. W rozumieniu Ustawy o Obrocie informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja 
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku 
takich 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, przy czym 
dana informacja: (i) 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 
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dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów 
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; (ii) mogłaby po przekazaniu 
do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 
powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy, gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; oraz (iii) 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 lit. (i) i (ii). Taka informacja musi zostać przekazana jednocześnie KNF, GPW 
oraz do wiadomości publicznej za pośrednictwem PAP. Informacje poufne muszą być ujawniane niezwłocznie 
po wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które wymagają ujawnienia lub niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
o wystąpieniu takich zdarzeń lub okoliczności, w każdym razie nie później niż w ciągu 24 godzin. Zasady 
postępowania z informacjami poufnymi regulowane są również przez przepisy Rozporządzenia MAR, które w 
przypadku kolizji z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi mają pierwszeństwo. 

Raporty bieżące i raporty okresowe Emitenta, a także informacje poufne będą publikowane w języku polskim. 
Inwestor niewładający językiem polskim powinien brać pod uwagę, że raporty bieżące i okresowe oraz informacje 
poufne mogą zawierać istotne informacje z punktu widzenia jego strategii inwestycyjnej. Emitent przekazuje raporty 
bieżące i okresowe, korzystając z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, przeznaczonego do obsługi 
emitentów, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym w Polsce. 

26.2. Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów 
wartościowych 

Obowiązkowe oferty przejęcia 

Informacje na temat obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane w pkt 
26.1 Prospektu „Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych”. 

Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi 
oraz podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego 
głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 
wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o którym mowa powyżej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa 
od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu jest możliwe po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego 
wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odstąpienie od ogłoszenia przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 
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Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu: 

(1) w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być 
niższa od:  

a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 
dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 
głównym przez okres krótszy niż określony w lit. (a); 

(2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt (1) albo w przypadku spółki, w stosunku do 
której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości 
godziwej.  

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od: 

(1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 
miesięcy przed ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji, albo 

(2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa w pkt (1) powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 
12 miesięcy przed ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nie może być 
również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

Cena akcji proponowana w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu może być niższa 
od ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 
wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli 
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  

W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z powyższymi kryteriami, znacznie odbiega od 
wartości godziwej tych akcji z powodu:  

(1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej 
w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych 
z posiadaniem akcji spółki publicznej,  

(2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 
których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,  

(3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 

podmiot ogłaszający żądanie sprzedaży akcji może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody 
na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. 

Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Akcjonariusz może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji Spółki przez innego akcjonariusza, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Żądanie składa się na piśmie 
w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 
akcjonariusza.  

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki 
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publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  

Żądaniu odkupienia akcji zobowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, 
w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek odkupienia akcji spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania 
akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw Spółki, o ile 
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz żądający wykupu akcji w ramach przymusowego odkupu uprawniony jest do otrzymania ceny nie 
niższej niż cena określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ceny akcji proponowanej 
w ogłoszeniu żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu. 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest 
uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

26.3. Publiczne oferty przejęcia dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego  
i bieżącego roku obrotowego 

W ciągu bieżącego oraz ostatniego roku obrotowego nie było ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta 
dokonanych przez osoby trzecie. 
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 OPODATKOWANIE 

27.1. Podatek dochodowy od krajowych osób fizycznych 

27.1.1 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, jednakże przepisu tego nie 
stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, rozumianych jako wydatki 
poniesione na nabycie akcji.  

Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według 
progresywnej skali.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy zobowiązani są samodzielnie wykazać w stosownym zeznaniu 
dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz rozliczyć należny z tego 
tytułu podatek. Zeznanie oraz rozliczenie podatku powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął dochód.  

Jeżeli osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski uzyskują dochody z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających zarówno na terytorium Polski, jak i poza jej 
granicami, łączą te dochody i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 
podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku 
obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. 

27.1.2 Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób 
fizycznych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia akcji, wartość majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego 
oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody 
z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu z dochodami 
opodatkowanymi według skali podatkowej i są opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu.  

Art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nakłada na podmioty prowadzące rachunki 
papierów wartościowych, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat 
m. in. z tytułu dywidend, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z tytułu udział w funduszach 
kapitałowych, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się 
z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje 
za pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnikiem jest więc biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której 
wypłacana jest dywidenda. W związku z powyższym Spółka nie bierze odpowiedzialności za potrącanie kwoty 
podatku z tytułu dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne. 
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27.2. Podatek dochodowy od krajowych osób prawnych 

27.2.1 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Dochody uzyskiwane przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ze sprzedaży akcji będą 
podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według podstawowej 19% stawki łącznie 
z pozostałymi przychodami osiąganymi przez ten podmiot.  

Dochody ze sprzedaży akcji osiągane przez osoby prawne niemające siedziby lub zarządu na terytorium Polski 
będą opodatkowane zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, jednakże z uwzględnieniem umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością akcji wynikającą z ceny zbycia 
a wydatkami na objęcie lub nabycie tych akcji (szczególne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów 
dotyczą zbycia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny).  

Osoba prawna uzyskująca dochód z odpłatnego zbycia akcji obowiązana jest w miesiącu jego otrzymania 
samodzielnie obliczyć kwotę uzyskanego z tego tytułu dochodu, doliczyć ją do swych pozostałych dochodów 
osiągniętych w tym miesiącu oraz uiścić należną z tego tytułu zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób 
prawnych. Co do zasady zaliczka winna być uiszczona w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Osoba taka 
winna w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego złożyć zeznanie o wysokości dochodu (straty) 
osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem 
należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

27.2.2 Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia akcji, wartość majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego 
oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Dochody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie podlegają łączeniu 
z dochodami z innych źródeł i są opodatkowane w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nakłada na osoby prawne, które dokonują 
wypłaty dywidendy na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek pobrania 
zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. W razie przeznaczenia dochodu 
na podwyższenie kapitału zakładowego płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić podatek na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego 
o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podatek uiszczony od dywidend nie podlega odliczeniu. 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 
skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), w związku z czym Spółka bierze 
odpowiedzialność za potrącanie kwoty podatku z tytułu dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne. 

W przypadku wypłat należności z tytułu dywidend uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek pobrania podatku ciąży na 
podmiotach prowadzących rachunku papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności 
następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
W takiej sytuacji podmioty te pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do 
dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2d 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy 
którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 
podatników niemających w Polsce siedziby lub zarządu oraz podatników będących osobami uprawnionymi 
z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 
ujawniona w trybie przewidzianych w Ustawie o Obrocie – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.  
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W przypadku gdy wypłata dywidendy dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi 
z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera podatek od łącznej wartości dochodów 
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza 
rachunku zbiorczego. W takiej sytuacji nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została 
płatnikowi ujawniona (art. 26 ust. 2a). 

W sytuacji określonej powyżej, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 
pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego 
tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych). 

27.3. Podatek dochodowy od zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Inwestorzy zagraniczni, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska 
zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinni się zapoznać z postanowieniami tych 
umów międzypaństwowych, gdyż mogą one wpływać na zmianę przedstawionych powyżej ogólnych zasad 
opodatkowania dochodów podmiotów zagranicznych z dywidendy lub sprzedaży akcji. 

Wysokość zryczałtowanego podatku, jaki może być pobierany od wypłaty dywidend w kraju źródła jest najczęściej 
modyfikowana postanowieniami stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od inwestora zagranicznego zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub 
siedzibie za granicą dla celów podatkowych wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat 
rezydencji). 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione z opodatkowania są 
dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, 
uzyskiwane przez spółki, które nie mają siedziby w Polsce, jeżeli te spółki podlegają w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz dochody tych spółek 
uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód posiada 
bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata. Zwolnienie to ma 
również zastosowanie w przypadku, gdy ww. okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 10% akcji przez spółkę 
uzyskującą dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Jednakże 
w przypadku niedotrzymania ww. terminu dwóch lat, spółka uzyskująca taki dochód jest zobowiązana do zapłaty 
podatku, w wysokości 19% uzyskanych przychodów, wraz z odsetkami za zwłokę, przy uwzględnieniu postanowień 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

27.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, 
podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów 
wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy 
umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa 
majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen 
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu 
i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez 
odliczania długów i ciężarów. Zasadniczo przy sprzedaży praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) 
stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu 
podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest 
pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu 
notarialnego jest notariusz. 

Jednocześnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwolniona od podatku 
od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom 
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inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub (ii) dokonywana za pośrednictwem firm 
inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (iii) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; 
lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

27.5. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 
nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 
majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, 
dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy. 
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi 
wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według 
stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. 
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do 
grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte 
rzeczy i prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy 
opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją 
także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest 
pobierany przez płatnika (tj. notariusza), złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według 
ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy 
opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego 
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy 
lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w 
przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy 
lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 
podatkowej. 

Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów 
wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami 
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

27.6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik (również Emitent, jeżeli zgodnie z przepisami 
występuje w tej roli), który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek 
pobrany a niewpłacony. Płatnik (stosownie Emitent) odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
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 DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

28.1. Dopuszczenie Akcji do obrotu 

Zamiarem Emitenta jest aby: 

 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

notowanych było na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu, Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o dopuszczenie i 
wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od jego 
złożenia. Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym mogą być 
instrumenty finansowe, o ile: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów 
Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, 
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane; 

 ich zbywalność nie jest ograniczona; 

 w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji 
były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym 
systemie obrotu, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące warunki: 

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 48 000 000 zł albo 
równowartość w złotych co najmniej 12 000 000 EUR, 

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się : 

a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 

b) 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 
najmniej 4 000 000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 000 000 EUR, liczonej 
według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków 
dopuszczenia i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych, decyzje Zarządu GPW 
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej 
w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży oraz 
inne okoliczności związane z wnioskiem. 

Zgodnie z §23 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu giełdowego. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu 
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giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej 
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia 
ponownej uchwały odmownej. 

W odniesieniu do dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi 
spełniać rynek oficjalnych - akcje spółek ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych powinny spełniać następujące warunki: 

1) Powinny zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

2) ich zbywalność nie może ograniczona; 

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju powinny zostać objęte  wnioskiem o dopuszczenie do obrotu; 

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem powinien wynosić co najmniej 
równowartość 1 000 000 EUR; 

5) w dacie złożenia wniosku powinno stnieć rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność 
obrotu tymi akcjami. 

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie 
więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji spółki objętych 
wnioskiem. 

Na Datę Prospektu Spółka spełnia kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, w 
tym: 

1) spełnia warunki dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (średnia kapitalizacja Spółki za ostatnie 3 
miesiące przekracza wartość 100 mln zł, a udział akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy, z 
których każdy posiada mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 45%); 

2) w związku z powyższym istnieje rozproszenie akcji, które zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do 
obrotu, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami; 

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu do 
właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;, 

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji, które zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do 
obrotu wynosi więcej niż równowartość 1 000 000 EUR.  

Niemniej jednak, w przypadku odmowy dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 
Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku równoległym. 

W ocenie Zarządu, w odniesieniu do Akcji wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. Emitent dołoży 
wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji na rynku regulowanym GPW mogło nastąpić w III kwartale 2016 r. 

28.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są 
dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane 
lub dopuszczane do obrotu 

Na Datę Prospektu żadne akcje ani jakiekolwiek inne papiery wartościowe Emitenta nie były przedmiotem obrotu 
na rynku regulowanym.  

Na Datę Prospektu Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D Emitenta są przedmiotem obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcje Spółki notowane są pod skrótem VVD i są 
zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLVVDGM00014. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na 
rynku regulowanym. 
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Akcje Serii E nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect. 

28.3. Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy 
co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku 
regulowanym 

Poza Akcjami Serii A, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C, Akcjami Serii D i Akcjami Serii E, które mają zostać 
wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie jest planowana na Datę Prospektu jakakolwiek emisja 
akcji Spółki, które miałyby być przedmiotem subskrypcji prywatnej. 

28.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy  
w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich 
zobowiązania 

Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z Domem Maklerskim BDM S.A. Zgodnie z §20 ust. 1 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu animatorem rynku jest członek rynku lub podmiot będący firmą 
inwestycyjną, który zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek na rynku kierowanym zleceniami 
czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta. Animator 
rynku wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulacjami GPW, a w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla akcji dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym. 

28.5. Informacje na temat stabilizacji cen w związku z ofertą 

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, dlatego też nie 
przewiduje się żadnych działań stabilizujących cenę. 

28.6. Informacje na temat zawartych umów lock-up 

Osoby, które objęły Akcje Serii C oraz Akcje Serii E, wyemitowane i przydzielone pracownikom i współpracownikom 
w ramach realizacji programu motywacyjnego zobowiązały się do niedokonywania obciążenia ani zbycia akcji 
Spółki zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

Programem motywacyjnym objęta została kadra pracowników i współpracowników, której praca ma istotny wpływ 
na rozwój i wyniki finansowe Spółki.  Programem motywacyjnym objęci zostali także członkowie Zarządu. Liczba 
akcji objętych programem motywacyjnym przypadających na Zarząd wynosi 80 000. 

Łącznie umowami lock-up objęto 645.465 Akcji Serii C i Akcji Serii E objętych w ramach programu motywacyjnego, 
w tym: 

 umowy objęcia 296 465 Akcji Serii C zostały zawarte z 31 osobami w dniu 3 listopada 2014 r.; 

 umowy objęcia 349 000 Akcji Serii E zostały zawarte z 31 osobami w dniu 14 września 2015 r.  

Lock-up dotyczący Akcji serii C 

Osoby, które objęły Akcje Serii C (wyemitowane w ramach programu motywacyjnego) zobowiązały się, iż w okresie: 

 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2015 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
100% objętych Akcji; 

 24 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2016 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
80% objętych Akcji; 

 36 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii C (tj. do dnia 3 listopada 2017 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
50% objętych Akcji; 
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oraz nie rozporządzą nimi w inny sposób, jak również nie zawrą umów zobowiązujących ich do takiego obciążenia, 
zbycia lub rozporządzenia, nawet jeśli skutek rozporządzający miałby nastąpić po upływie tego terminu. 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej nie dotyczy zbycia Akcji Serii C na rzecz podmiotu trzeciego, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Spółki, a także przeniesienia Akcji Serii C na podstawie otrzymanego 
orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności, zobowiązującego do sprzedaży Akcji bądź nakazującego 
przeniesienie własności Akcji. 

Lock-up dotyczący Akcji serii E 

Osoby, które objęły Akcje Serii E (wyemitowane w ramach programu motywacyjnego) zobowiązały się, iż w okresie: 

 12 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2016 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
100% objętych Akcji; 

 24 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2017 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
80% objętych Akcji; 

 36 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii E (tj. do dnia 14 września 2018 r.) nie dokonają obciążania ani zbycia 
50% objętych Akcji; 

oraz nie rozporządzą nimi w inny sposób, jak również nie zawrą umów zobowiązujących ich do takiego obciążenia, 
zbycia lub rozporządzenia, nawet jeśli skutek rozporządzający miałby nastąpić po upływie tego terminu. 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej nie dotyczy zbycia Akcji Serii E na rzecz podmiotu trzeciego, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Spółki, a także przeniesienia Akcji Serii E na podstawie otrzymanego 
orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności, zobowiązującego do sprzedaży Akcji bądź nakazującego 
przeniesienie własności Akcji.  
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 INNE INFORMACJE 

29.1. Zakres działań doradców związanych z dopuszczeniem akcji  

Informacje dotyczące doradców związanych z dopuszczeniem akcji oraz opis zakresu ich prac zostały 
przestawione w rozdziale 3 Prospektu „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie”. 

29.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych 
rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport 

Informacje na temat biegłych rewidentów, którzy sporządzili opinie i raporty zamieszczone za ich zgodą 
w Prospekcie, zostały przedstawione w pkt 29.6 Prospektu „Biegli rewidenci”.  

29.3. Dane o ekspertach, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Prospekcie 

Poza informacjami pochodzącymi ze źródeł: 

 Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl),  

 Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl),  

 EUROSTAT (www.ec.europa.eu/eurostat),  

 SuperData Research (www.superdataresearch.com),  

 Newzoo NV (www.newzoo.com),  

o Newzoo 2014 Global Games Market Report 

 Ericsson A.G. (www.ericsson.com),  

o Ericsson Mobility Report 

 Raport „Perspektywy rozwojowe Mobile Online” udostępniony na FORUM IAB,  

w Prospekcie nie zamieszczono informacji pochodzących od osób trzecich. Przy sporządzaniu Prospektu 
korzystano z wyżej wymienionych informacji i informacje takie były przytaczane w sposób dokładny.  

Z zastrzeżeniem powyższego, w Prospekcie nie zostało zamieszczone żadne inne oświadczenie ani raport osoby 
określanej jako ekspert. 

29.4. Oświadczenie o rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych 
informacji 

Informacje pochodzące od osób trzecich, które zostały zamieszczone w Prospekcie, zostały dokładnie powtórzone 
oraz w stopniu, w jakim jest tego świadom Emitent oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji 
opublikowanych przez taką osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.  

29.5. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent informuje, iż w terminie ważności Prospektu w lokalu siedziby Emitenta w dni powszednie w godzinach 
9.00 - 16.00 lub na stronie internetowej Emitenta www.vividgames.pl można zapoznać się w formie papierowej 
lub elektronicznej z treścią następujących dokumentów udostępnionych do wglądu:  

 Prospekt,  

 Statut,  

 aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta,  
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 Regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia,  

 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe za lata 2012, 2013, 2014 wg PSR, a także kopie raportów z ich 
badania,  

 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe za lata 2013, 2014, 2015 wg MSR, a także kopie raportów z ich 
badania,  

 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za rok 2015 r. wg MSR sporządzone dla potrzeb Prospektu, a 
także kopie raportów z ich badania, 

 Historyczne informacje finansowe (jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2014 (wg PSR) oraz za rok 
2015 (wg MSR) jednostek zależnych od Emitenta. 

29.6. Biegli rewidenci 

Emitent oświadcza, że historyczne informacje finansowe za lata obrotowe 2013, 2014 i 2015 (sprawozdania 
skonsolidowane sporządzone wg MSR), zostały zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię do tych 
historycznych informacji finansowych bez zastrzeżeń. 

Badanie przeprowadziła firma HLB M2 Audyt sp. z. o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod numerem 3697, w imieniu której badanie przeprowadził Marek Dobek, biegły rewident wpisany 
na listę biegłych rewidentów pod numerem 10294. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi, ani 
też nie został zwolniony przez Emitenta. Począwszy od 2013 roku nastąpiła zmiana biegłego rewidenta, która 
została dokonana w toku zwykłej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu 
ograniczenia rutynowego podejścia do badania dotychczasowego audytora, który poprzednio badał sprawozdania 
Emitenta. 

Oprócz historycznych informacji finansowych nie przedstawiono w Prospekcie innych informacji, które były 
przedmiotem badania lub przeglądu przez biegłych rewidentów. 
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 HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

W Prospekcie zamieszcza się następujące historyczne informacje finansowe, tj. pełne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe sporządzone wg MSR/MSSF za lata obrotowe 2013, 2014, 2015 a także za okres od 1 
stycznia do 31 marca 2016 r. Dane za lata 2013-2015 zostały zbadane przez biegłego rewidenta dla potrzeb 
Prospektu. 

Emitent stosuje MSSF zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ z dnia 28 września 2015 r. Emitent dokonał zmiany standardów 
rachunkowości ze względu na podjęcie uchwały o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz Akcji Serii E.  W związku z powyższym, ze względu na 
fakt, iż kolejne po podjęciu uchwały nr 4 NWZ z dnia 28 września 2015 r. roczne sprawozdanie finansowe Emitent 
przedstawiać będzie zgodnie z MSR (w oparciu o art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości), Spółka, dla potrzeb Prospektu, dokonała przekształcenia danych finansowych za lata obrotowe 
2013 i 2014 z PSR na MSR. W opinii o porównywalności biegły rewident opiniuje sprawozdania finansowe Emitenta 
powstałe po zmianie stosowanych standardów rachunkowości z PSR na MSR. 

 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą informacji finansowych za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i zostały zamieszczone w pkt 30.3 Prospektu „Historyczne informacje 
finansowe”.  

 Śródroczne i inne informacje finansowe 

Po dacie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015, Emitent, w dniu 
11 maja 2016 r. opublikował skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 r. Informacje finansowe zawarte 
w raporcie zostały uwzględnione w Prospekcie w pkt 30.4 Prospektu „Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy 
Kapitałowej za I kwartał 2016 roku”. 

 Historyczne informacje finansowe 
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 Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej za I kwartał 2016 roku 
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ZAŁĄCZNIKI 
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Definicje i skróty branżowe 

Amazon Store Amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 
1994 w Seattle; zajmuje się handlem elektronicznym (e-handlem) B2C i 
prowadzi największy na świecie sklep internetowy. 

Android  System operacyjny z rodziny Linux dla urządzeń mobilnych takich jak 
telefony komórkowe, smartfony, tablety (tablety PC) i netbooki. Obecnie 
(2015) najpopularniejszy system mobilny na świecie 

aplikacje mobilne Z ang. mobile software / mobile application – ogólna nazwa dla 
oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak 
telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane są przy 
użyciu różnych platform i języków programowania 

Apple Amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją 
elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z 
siedzibą w Cupertino w Kalifornii. 

Apple App Store Platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami m.in. dla iPada, iPhone'a oraz 
iPoda touch, stworzona przez Apple Inc. W App Store znajdują się 
aplikacje i gry płatne oraz bezpłatne.  

ARPMAU Średni miesięczny przychód z jednego aktywnego użytkownika. 

architektura gry Podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, 
wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami 
ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju 

Big Data Termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów 
danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna ale jednocześnie 
wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. W 
praktyce pojęcie dużego zbioru danych jest względne i oznacza sytuację, 
gdy zbioru nie da się przetwarzać przy użyciu trywialnych, powszechnie 
dostępnych metod. W zależności od branży i stopnia złożoności 
algorytmu może to oznaczać rozmiar terabajtów lub petabajtów (np. 
analiza zderzeń cząstek elementarnych w fizyce wysokich energii), 
jednak w innych zastosowaniach będą to już megabajty bądź gigabajty 
(np. porównywanie billingów telefonicznych w telekomunikacji). Big data 
ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych 
towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. 
Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług 
świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są 
przystosowane do wykorzystywania baz danych. 

Business Inteligence (BI) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która 
może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. 

ekosystem wydawniczy Wielopłaszczyznowa sieć wymiany informacji, kontaktów biznesowych, 
autorskich technologii oraz know-how, które umożliwiają wykorzystanie 
efektów synergii przez poszczególne strony (tj. producentów i Grupę). 
System ten umożliwi innym podmiotom (deweloperom) dystrybucję 
swoich gier do klientów końcowych za pośrednictwem i przy doradztwie i 
poprzez ekosystem Grupy, a Grupie Vivid Games przyniesie dodatkowe 
korzyści z tytułu obsługi tego procesu. 

e-sport Inaczej sport elektroniczny (e-sport, ang. electronic sports) – forma 
rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry 
komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się 
zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych 
(zjawisko pro-gamingu). 
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featuring Mechanizmy wyróżniania i pozycjonowania określonych tytułów gier w 
kanałach dystrybucyjnych. 

fotorealistyczne gry Właściwość obrazów i filmów stworzonych za pomocą technik 
komputerowych, które wyglądają jak obrazy pochodzące z rzeczywistości 
i tak jakby były uchwycone za pomocą kamery. 

free-to-play Model biznesowy dystrybucji i sprzedaży aplikacji występujący m.in. w 
grach komputerowych, niewymagający kupna lub płacenia abonamentu. 
Model free-to-play polega na kupowaniu poprzez tzw. Mikropłatności 
opcjonalnych dodatków do gier. Dodatkami tymi mogą być też różnorakie 
przedmioty czy umiejętności, pomagające w dalszej grze lub ją 
usprawniające. 

game designer Projektant gier komputerowych opracowuje koncepcję (scenariusz) gry. 
Planuje i definiuje wszystkie elementy gry (ustawienia, strukturę, zasady 
rozgrywki, wszelkie interakcje, postaci, etc.). 

Google Amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym 
produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją – 
skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich 
powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Google jest właścicielem 
platformy dystrybucyjnej Google Play. 

Google Play Dawniej Android Market – platforma dystrybucji cyfrowej Google z 
aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazynami, filmami i 
programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za 
pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego 
Android, ale z niektórych można także korzystać na komputerach 
osobistych.  

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. 

gry casualowe Gry zaprojektowane dla graczy typu casual. 

gry wideo Z ang. video game – rodzaj oprogramowania komputerowego 
przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka 
interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania 
zadań logicznych lub zręcznościowych. 

iOS System operacyjny dla urządzeń firmy Apple. 

IP Z ang. intellectual property - zbiorcze określenie grupy monopoli 
prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) 
oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe). 

kod gry Zapis programu komputerowego przy pomocy określonego języka 
programowania, opisujący operacje jakie powinien wykonać komputer na 
zgromadzonych lub otrzymanych danych. Kod źródłowy jest wynikiem 
pracy programisty i pozwala wyrazić w czytelnej dla człowieka formie 
strukturę oraz działanie programu komputerowego. 
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konsola Komputer o wyspecjalizowanej architekturze przeznaczony do 
uruchamiania gier wideo. 

mikropłatności  Płatność dokonywana przez użytkowników gier po pobraniu gry, w 
związku z zakupem dodatkowych funkcjonalności w grach. Mikropłatności 
mogą być realizowane za pośrednictwem różnych bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych (np. karta płatnicza, przelew) i różnych kanałów 
elektronicznych (np. bankowość elektroniczna, telefon komórkowy). 

model Premium W modelu Premium produkty dystrybuowane są do klientów za opłatą 
pobieraną od graczy za ściągniecie danej gry z platformy dystrybuującej. 

monetyzacja gry Proces uzyskiwania przychodów z gier odbywający m.in. się poprzez 
dokonywanie mikro-płatności przez graczy oraz wyświetlanie reklam.  

multiplayer, tryb wieloosobowy 
gry 

Gra wieloosobowa (ang. multiplayer) – rodzaj bądź tryb gry pozwalający 
na jednoczesną rozgrywkę wielu graczy w tę samą grę komputerową. 
Zwykle gracze ze sobą rywalizują, choć istnieje mnogość odmian trybów 
(w zależności od profilu samej gry) pozwalających na grę niezależną 
(wyścigi na czas, bez kolizji) czy współpracę. Istnieją również tryby 
łączone, np. rywalizacja połączona ze współpracą (gra drużynowa). 

retencja graczy Liczba użytkowników, którzy wrócili do gry w okresie B, następującym po 
okresie A. Określa, jak chętnie gracze wracają ponownie do danej gry. 

rozgrywka międzyplatformowa Multiplayer na różnych platformach, czyli możliwość gry przez graczy 
operujących na urządzeniach o innych systemach operacyjnych (np.: 
tablet w systemie android oraz iPhone). 

Samsung Apps Platforma dystrybucji cyfrowej firmy Samsung z aplikacjami, grami, 
muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze 
sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń 
wyprodukowanych przez firmę Samsung. 

silnik gry Główna część kodu gry komputerowej i mobilnej. Silnik gry zajmuje się 
interakcją elementów gry. Może mieć w sobie wbudowane moduły grafiki, 
wejścia, sieci czy też wykrywania kolizji między obiektami gry itd. Może 
też korzystać z oddzielnych silników implementujących obsługę 
wymienionych modułów. Firmy deweloperskie korzystają z gotowych 
silników lub też same je tworzą, przy czym zawsze silnikowi towarzyszą 
narzędzia, dzięki którym można stworzyć pewne elementy gry bez 
ingerencji w kod źródłowy silnika. Przykładem jest Unreal Engine. 

silnik międzyplatformowych 
rozgrywek wieloosobowych 

System pozwalający na realizacje gier wieloosobowych w czasie 
rzeczywistym na różnych platformach sprzętowych.  Rozwiązanie nie 
ogranicza się do znanych obecnie, szeroko stosowanych platform. Każde 
rozwiązanie wspierające języki programowania oparte o rodzinę C/C++ 
może realizować funkcje rozgrywek wieloosobowych bazujące na takim 
rozwiązaniu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i 
protokołów połączeń sieciowych system umożliwia automatyczny dobór 
ścieżek komunikacyjnych miedzy graczami, które charakteryzują się 
najlepszą jakością i najwyższą szybkością. W efekcie, rozwiązanie 
umożliwia rozgrywkę niezależnie od posiadanych urządzeń. 

social gambling games Społecznościowa gra hazardowa - symulacje gier hazardowych (takich 
jak poker, jednoręki bandyta, bingo, loterie, zakłady sportowe, 
obstawianie gonitw, a także inne gry karciane i hazardowe), w których nie 
można wygrać niczego, co ma jakąkolwiek wartość (tj. pieniędzy ani 
nagród). 
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soft-launch Wydanie gry dla ograniczonej grupy odbiorców i/lub na ograniczoną liczbę 
platform sprzętowych w celu zebrania ocen i zbadania reakcji 
użytkowników końcowych na proponowaną formę i zawartość gry. 

system dostarczania treści w 
czasie rzeczywistym 

Z ang. real-time system, real-time computing, RTC – urządzenie 
techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili 
wypracowania tego wyniku. 

systemy wspierające 
dostarczanie treści 

 Funkcjonalność dynamicznego definiowania treści i cech gry. Dzięki 
zastosowaniu technologii tymczasowego przechowywania treści w sieci 
internet, użytkownicy otrzymują zmiany zawartości w najszybszy możliwy 
sposób, zaś ze względu na dynamiczny charakter dostosowywania 
zestawu zmian, użytkownik czerpie korzyść z posiadania  aplikacji 
niezajmującej dużej ilości pamięci. Gra adaptuje swoje zapotrzebowanie 
na kolejne pakiety treści w zależności od momentu rozgrywki, poziomu na 
który użytkownik trafił lub wybranego zestawu dóbr w grze. 

technologie VR (tj. virtual 
reality) 

Obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii 
informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji 
przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno 
elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie 
fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). 

urządzenia mobilne Inaczej urządzenia przenośne – tj. urządzenia elektroniczne pozwalające 
na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności 
utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. Urządzenie mobilne 
może być przenoszone przez użytkownika bez konieczności 
angażowania dodatkowych środków. 
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Pozostałe definicje i skróty 
 
Akcje, Akcje Istniejące Akcje serii A, Akcje serii B, Akcje serii C, Akcje serii D, Akcje Serii E 

Akcje Serii A 16 500 000akcji serii A Spółki 

Akcje Serii B 8 800 000 akcji serii B Spółki 

Akcje Serii C 296 465 akcji serii C Spółki 

Akcje Serii D 2 000 000 akcji serii D Spółki 

Akcje Serii E 349 000 akcji serii E Spółki 

Alternatywny pomiar wyników,  
APM (alternative performance 
measure) 

Pomiar finansowy historycznej lub przyszłej efektywności finansowej, 
sytuacji finansowej lub przepływów pieniężnych Emitenta, inny niż 
pomiar finansowy zdefiniowany lub określony w mających 
zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej 

Aneks, Aneks do Prospektu Aneks do Prospektu w rozumieniu art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Apple Apple Inc. z siedzibą w Cupertino 

Biegły Rewident HLB M2 Audyt Sp. z. o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 

Bote s.k.a.  Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą 
w Warszawie, przejęta w dniu 4 kwietnia 2016 roku przez Spółkę 

Bote sp. z o.o. Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie 

B+R Prace badawczo-rozwojowe 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego 

Doradca Prawny  DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy spółka 
komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-
844 Warszawa 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w 
związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dyrektywa 2010/73/UE Dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą 
lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz 
dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym  

EBIT Zysk operacyjny 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

Emitent, Spółka, Vivid Games 
S.A., Vivid Games  

Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 
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EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

Epic Epic Games International S.a.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie 
Luksemburga 

EURO, EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 
Warszawie  

Google Google Inc. z siedzibą w Mountain View 

GPV I, Giza Ventures  GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowo - akcyjna 

Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa 
Emitenta, Grupa Vivid Games 

Spółka oraz jej Spółki Zależne 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) 

Kodeks Postępowania Cywilnego, 
KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vivid Games S.A. 

NBP Narodowy Bank Polski 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art.. 2 
ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 
r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) 

PAP Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie 

PKB Produkt krajowy brutto 

p.p. Punkt procentowy 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2012 r., poz. 826 ze zm.) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsge2tknbqgq3dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsge2tknbqgq3dc
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Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

Program Motywacyjny Program motywacyjny ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z 
dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie warunków akcyjnego programu 
motywacyjnego na lata 2013–2016, obejmujący kadrę pracowników i 
współpracowników, których praca ma istotny wpływ na rozwój i wyniki 
finansowe Spółki. 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o Vivid Games S.A. Spółka 
Akcyjna, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 
Spółki 

Rada Nadzorcza Spółki 

Rainvest 2 s.k.a. Rainvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Regulamin Giełdy, Regulamin 
GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
przyjęty Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 
r. ze zm. 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  (Dz.Urz.UE.L Nr 
173, str. 1, ze zm.) 

Rozporządzenie o Prospekcie, 
Rozporządzenie 809 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 
wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz 
upowszechniania reklam 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem 
członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 
r., poz. 133 ze zm.) 

Rozporządzenie o Rynku 
i Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych 
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84, poz. 547)  

Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji Przedsiębiorstw  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

Sąd, Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Spółki Zależne Bote sp. z o.o., Vivid Games s.k.a., Vivid Games sp. z o.o. 

Statut, Statut Spółki Statut spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

UE Unia Europejska 

UK Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
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UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USA Stany Zjednoczone Ameryki 

USD Dolar amerykański 

Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze 
zm.) 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r, poz. 361 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Spadków i 
Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) 

Ustawa o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Spółki, WZA 

Walne Zgromadzenie Spółki  

Vivid Games s.k.a. Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą 
w Bydgoszczy 

Vivid Games sp. z o.o. Vivid Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Bydgoszczy 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 
Spółki 

Zarząd Spółki 

Zasady Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 

Zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 
listopada 2012 r. ze zm.  

zł, PLN Jednostka monetarna obowiązująca w Polsce 
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Alternatywne pomiary wyników 

Wypełniając wytyczne ESMA o numerze 1415 „Alternatywne pomiary wyników” z dnia 5 października 2015 r., 
poniżej zdefiniowano ujawniane w Prospekcie alternatywne pomiary wyników i ich składniki, a także przyjętą 
podstawę ich obliczania, uwzględniając szczegółowe informacje na temat przyjętych istotnych hipotez lub założeń. 

Alternatywne pomiary wyników przedstawione w Prospekcie pochodzą ze sprawozdań finansowych Grupy 
Emitenta (lub opierają się na nich) w większości przypadków poprzez dodanie lub odjęcie kwot od danych 
liczbowych przedstawionych w tym sprawozdaniu finansowym, które nie zostały zdefiniowane w sprawozdaniu. 

Pozostałe informacje finansowe przedstawiane w Prospekcie, które nie zostały zaprezentowane na poniższej liście, 
to informacje sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
przyjętymi w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych 
standardów rachunkowości, a także wszystkie informacje, które Emitent ma obowiązek ujawnić jako podmiot 
ubiegający się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Aktywo na odroczony podatek 
dochodowy  

Emitent, w rozdziale 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej” przedstawił 
informacje nt. aktywa na odroczony podatek dochodowy, które na koniec 
2015 r. wyniosło 8.507 zł. Aktywo to powstało w sposób następujący: 

W dniu 21 lipca 2015 r. Spółka objęła udziały w spółce Bote spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. o wartości 64,59 mln zł. w zamian 
za wkład niepieniężny w postaci autorskich praw majątkowych do gry Real 
Boxing. Powyższa transakcja (jak również wynik dzięki niej zrealizowany) 
jako transakcja dokonana w ramach Grupy podlega wyłączeniu w 
sprawozdaniu skonsolidowanym. 

W dniu 31 lipca 2015 r. między podmiotami w Grupie zawarto dwie 
następujące po sobie istotne umowy: 

 spółka zależna od Emitenta - Vivid Games sp. z o.o. dokonała 
nabycia od Bote s.k.a. praw do gry Real Boxing 2,  

 spółka Vivid Games sp. z o.o. udzieliła licencji Emitentowi na 
korzystanie z praw do Real Boxing 2.  

W wyniku opisanych wyżej transakcji w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Emitenta za 2015 r. rozpoznano składnik majątku w postaci 
aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 8 507 tys. zł. 

Zgodnie z polityką Grupy w celu zachowania ciągłości prac nad grą Real 
Boxing 2 Spółka zawarła umowę ̨ licencyjną w zakresie prowadzenia prac 
rozwojowych, promocji i dystrybucji na okres 5 lat.  

Szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń zostały opisane 
w: 

 pkt 7.3.1 Prospektu „Informacje dotyczące istotnych czynników, w 
tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych 
rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności 
operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ 
na ten wynik” w ppkt „Istotne transakcje między podmiotami z Grupy 
Emitenta” oraz  

 rozdział 20 Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi” w 
części: „Transakcje zawarte przez Spółkę ze Spółkami Zależnymi 
dotyczące majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2”. 

Przedstawienie przedmiotowej wartości wypełnia obowiązek 
przedstawienia czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta, 
którego elementem składowym jest ryzyko związane z dokonywaniem 
transakcji pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Emitenta. 
Zdaniem Emitenta w związku ze znaczną wartością transakcji 
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dokonywanych pomiędzy spółkami w Grupie, ewentualne opóźnienia i 
trudności w dokonywaniu czynności oraz rejestracji zmian w spółkach 
Grupy w KRS albo kwestionowaniem transakcji przez organy publiczne 
lub inne podmioty mogą spowodować powstanie po stronie Emitenta 
zobowiązań, m.in. o charakterze publicznoprawnym, których wykonanie 
może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. 

Struktura geograficzna 
przychodów 

W rozdziale 7 Prospektu „Analiza sytuacji finansowej” Emitent 
przedstawia geograficzną strukturę przychodów w podziale na największe 
rynki zbytów wg. krajów w wielkościach procentowych. Geograficzna 
struktura przychodów odzwierciedla poziom przychodów osiągniętych na 
poszczególnych rynkach zbytu Emitenta, a także umożliwia oszacowanie 
poziomu dywersyfikacji przychodów pod względem różnorodności rynków 
zbytu. 

Wartość Nowej Opcji Sprzedaży 
znajdującej się w posiadaniu 
GPV I  

W Prospekcie przedstawiono informacje dotyczące Nowej Opcji 
Sprzedaży znajdującej się w posiadaniu inwestora GPV I. 

Istota Nowej Opcji Sprzedaży sprowadza się do uprawnienia GPV I, w 
terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 lipca 2020 roku, do zbycia 
na rzecz Spółki, akcji Vivid Games s.k.a. za cenę za wszystkie akcje 
obliczoną jako iloczyn 1 500 000 akcji Spółki i ich ceny jednostkowej 
odpowiadającej średniemu kursowi zamknięcia notowań akcji Spółki w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku 
regulowanym (w zależności od tego gdzie będą notowane akcje Spółki w 
danym momencie) z ostatnich 30 sesji poprzedzających datę złożenia 
przez GPV I pisemnego żądania nabycia akcji, pomniejszonej o kwoty 
faktycznie uzyskane przez GPV I z tytułu podziału zysku spółki Vivid 
Games s.k.a. lub umorzenia posiadanych przez GPV I akcji Vivid Games 
s.k.a. 

Grupa dokonała wyceny Nowej Opcji Sprzedaży, która na dzień 31 
grudnia 2015 r. wg metody Monte Carlo wyniosła 8 986 701,40 zł (na 31 
grudnia 2014 r., 5 793 661,90 zł a na 31 grudnia 2013 r. 3 675 409,66 zł) 
i ujęła tę wycenę w pozycji instrumenty pochodne i zaklasyfikowała to 
zdarzenie jako krótkoterminowe w związku z najwcześniejszą datą 
realizacji Nowej Opcji Sprzedaży.  

Emitent prezentuje informacje dotyczące Nowej Opcji Sprzedaży gdyż 
ewentualne wykonanie przez GPV I po dniu 1 stycznia 2017 r. Nowej 
Opcji Sprzedaży stanowiłoby znaczące obciążenie finansowe i wiązałoby 
się z koniecznością pozyskania dodatkowych źródeł finansowania lub 
zmiany strategii inwestycyjnej Grupy. 

Szczegółowe informacje nt. Nowej Opcji Sprzedaży zostały 
przedstawione w pkt 7.6.2. Prospektu w ppkt – „Umowa inwestycyjna z 
GPV I zawarta przez GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowo - akcyjna (GPV I)”, a także w pkt 2.2.16 Prospektu 
„Ryzyko związane z wykonaniem umowy opcji przez GPV I”. 

ARPMAU W Prospekcie, w raporcie za I kwartał 2016 r. Emitent prezentuje wielkość 
ARPMAU (ang.: average revenue per monthly active user), która w 
tłumaczeniu oznacza średni przychód na aktywnego użytkownika 
miesięcznie z mikropłatności.  Wskaźnik ten obliczany jest jako iloraz 
miesięcznych przychodów ze sprzedaży oraz MAU tj. liczby aktywnych 
użytkowników w okresie kolejnych 30 dni. Spółki z branży gier oferujące 
gry na urządzenia mobilne w modelu free-to-play korzystają z tego 
współczynnika do analizy efektywności sprzedaży. 
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MAU W Prospekcie, w raporcie za I kwartał 2016 r., Emitent prezentuje wielkość 
MAU (ang: monthly active users”) która w tłumaczeniu oznacza 
liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie wykazywana jako liczba 
graczy zdefiniowanych na podstawie unikalnego numeru 
identyfikacyjnego korzystających z aplikacji (gry) w okresie kolejnych 30 
dni (miesiąca). 

MAU pozwala na zbadanie skali zainteresowania aplikacją/grą oraz 
stanowi składnik do badania wskaźników opłacalności 
zaimplementowanych w grze w modelu free-to-play mikropłatności i 
rozwiązań, takich jak np. ARMPAU. 
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Statut 
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Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS 
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SPÓŁKA 

Vivid Games S.A. 

ul. Gdańska 160 

85-674 Bydgoszcz  

 

FIRMA INWESTYCYJNA 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

ul. Marszałkowska 78/80 

00-517 Warszawa 

 

DORADCA PRAWNY 

DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. 

ul. Grzybowska 87 

00-844 Warszawa 

 

BIEGŁY REWIDENT 

HLB M2 Audyt sp. z. o.o. sp. k  

ul. Rakowiecka 41/27 

02-521 Warszawa 

 
 


