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Bydgoszcz, 28 kwietnia 2017 r.  

Sukces emisji obligacji Vivid Games  

Vivid Games uplasował wszystkie oferowane obligacje pozyskując z rynku 10,5 mln zł. Środki zostaną 

przeznaczone na rozwój działalności. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu  Catalyst.  

Spółka oferowała trzyletnie obligacje serii A o oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M + marża 

6%. Przydział papierów nastąpi 5 maja 2017 r., a termin ich wykupu mija 5 maja 2020 r. Obligacje 

zabezpieczone są zastawem rejestrowym na prawach autorskich do gry Outer Pioneer, oświadczeniem o 

poddaniu się egzekucji oraz wekslem własny emitenta z deklaracją wekslową. Niezwłocznie po przydziale 

obligacji spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu Catalyst. – Uplasowanie wszystkich papierów wobec wydarzeń w naszej branży które 

miały miejsce w tym tygodniu,  to niewątpliwie sukces, który jest wyrazem zaufania inwestorów do spółki 

– komentuje Roy Huppert, CFO Vivid Games. Cel emisji nie został określony, jednak zarząd planuje 

przeznaczyć pozyskane z niej środki na produkcje, marketing, pozyskanie licencji i kapitał obrotowy.  

*** 

O VIVID GAMES 

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r.  Jest jednym z wiodących polskich producentów i wydawców 

najwyższej jakości gier na telefony smartphone i tablety. W czerwcu 2012 r. Vivid Games S.A. zadebiutował na rynku 

NewConnect. W 2016 r. spółka przeniosła notowania swoich akcji na rynek główny GPW. W 2016 r. przychody  ze 

sprzedaży Vivid Games osiągnęły  22,7 mln zł.  Więcej informacji o Vivid Games znajduje się na stronie 

www.vividgames.com 
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