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VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY 
 

 

sporządzone w związku z Ofertą Publiczną 5.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
1.000 złotych każda i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 1.000 złotych. 

 

 

 

PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ OFEROWANIA: 

 

 

 

DOM MAKLERSKI VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. 

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B 
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I. WSTĘP 
 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną do 5.000 (słownie: pięć 
tysięcy) sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda (dalej także jako 
„Obligacje serii B”) spółki Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, których łączna wartość nominalna 
i łączna wartość liczona według ceny  emisyjnej wyniesie do 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych. 

Oferowanie Obligacji serii B odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 
wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

1. EMITENT 
 

Nazwa (firma):   Vivid Games Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Bydgoszcz 

Adres:    ul. Gdańska 160, 85-674  Bydgoszcz 

Numer KRS:   0000411156 

Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:    340873302 

NIP:    9671338848 

Telefon:    + 48 (52) 321 57 28 

Fax:    + 48 (52) 522 21 30 

Poczta e-mail:   info@vividgames.com 

Strona www:   www.vividgames.com 

 
2. OFERUJĄCY 

 

Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129. 

 

3. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE OFERTĄ 
 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną Obligacji serii B, na 
podstawie którego Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy wyemituje do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 
Obligacji na okaziciela, których łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do 5.000.000 (słownie: 
pięć milionów) złotych. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych). 

 

mailto:info@vividgames.com
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4. NAZWA (FIRMA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA 
(GWARANTUJĄCEGO), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA 
 

W ramach emisji Obligacji nie istnieje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący). 

 

5. CENA EMISYJNA 
 

Cena emisyjna jednej Obligacji serii B wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 

 

6. WARUNKI I ZASADY OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

Oferowanie Obligacji serii B emitowanych przez Vivid Games S.A. odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie 
z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Obligacjach serii B, ich Ofercie i Emitencie. 

 

7. WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA 
NA PODSTAWIE MEMORANDUM 
 

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod 
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów 
wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii 
Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 
1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z 
tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, 
nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro. 

Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 

 
8. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ OFEROWANIA NA RZECZ EMITENTA 

 

Nazwa (firma):   Ventus Asset Management S.A. 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 

Numer KRS:   0000209936 

Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON:    015748669 

NIP:    5262773160 

Telefon:    + 48 22 110 27 27 
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Fax    brak 

Poczta e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

Strona www:   www.ventusam.pl 

 

Na dzień publikacji Memorandum Inwestycyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję 
emisji. 

 

9. DATA WAŻNOŚCI MEMORANDUM ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE 
MEMORANDUM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI 
 

Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Warszawie dnia 6 marca 2020 r. 

Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego dokumentu w dniu 6 
marca 2020 r. 

Termin ważności niniejszego Memorandum rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z upływem 12 miesięcy 
od dnia jego publikacji. 

 

10. TRYB INFORMOWANIA O ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH W MEMORANDUM W OKRESIE JEGO 
WAŻNOŚCI 
 

W przypadku pojawienia się nowego znaczącego czynnika, istotnego błędu lub istotnej niedokładności 
odnoszących się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę 
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 
Memorandum a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych, Emitent, bez zbędnej zwłoki, 
sporządzi suplement do Memorandum  i udostępni go na swojej stronie internetowej www.vividgames.com oraz 
na stronie internetowej Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania www.ventusam.pl.  

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem 
suplementu, przysługuje prawa do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch Dni 
Roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem, że nowy znaczący 
czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed 
zakończeniem okresu oferowania. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta lub Podmiot Świadczący 
Usługę Oferowania. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do 
Memorandum Informacyjnego. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu 
złożenia Zapisu na Obligacje. 

W przypadku informacji, powodującej zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 
Informacyjnego lub suplementów do tego Memorandum, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, 
niewymagającej udostępnienia suplementu do Memorandum, Emitent lub Podmiot Świadczący Usługę 
Oferowania udostępni komunikat aktualizujący, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum 
Informacyjne. 

 

 

 

 

http://www.ventusam.pl/
http://www.vividgames.com/
http://www.ventusam.pl/
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 II. CZYNNIKI RYZYKA 
 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 
finansowych objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych 
z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego i  
obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na 
działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.  

Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w 
przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 

 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I PRAWNYM EMITENTA 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

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 monetyzacji gier mobilnych w zakresie mikropłatności. Opisane 
powyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Grupy. 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju 
technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy 
spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obarczony wysokim ryzykiem zmienności i 
nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać 
słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu. 

Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest pozycjonowanie na rynku oraz dywersyfikacja w zakresie platform 
dystrybucyjnych. Produkty Grupy Emitenta oferowane są w modelu free-to-play w przypadku gier mobilnych 
oraz w modelu Premium w przypadku gier na PC oraz na Nintendo Switch. W modelu free-to-play, gry pobierane 
są przez użytkowników bezpłatnie, natomiast generowane przychody pochodzą m.in. z mikrotransakcji oraz 
wyświetlania reklam, w związku z czym można je zaliczyć do grupy relatywnie niskich wydatków w postrzeganiu 
odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki. Produkcja i publikacja gier 
mobilnych free-to-play pozostaje core-business’em Grupy Emitenta jednak w celu jak najszerszej komercjalizacji 
portfolio oraz dywersyfikacji źródeł przychodów Zarząd Emitenta podjął decyzje o dystrybucji gier również na 
innych platformach sprzętowych, w tym: Nintendo Switch oraz na PC.   
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Należy wziąć pod uwagę, iż Grupa Emitenta nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące 
koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego 
przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągane przez niego wyniki finansowe. 

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. Rozwój działalności Grupy jest związany 
w istotnej mierze z koniecznością monitorowania i analizowania nowych zjawisk rynkowych oraz aktualizowania 
posiadanej bazy technicznej i technologicznej. 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. 

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 przychodów ze sprzedaży 
realizowanych przez Grupę i może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe 
Grupy. 

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.  

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.  

Duża liczba podobnych 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. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta w celu jak najszerszej komercjalizacji portfolio oraz dywersyfikacji źródeł 
przychodów Grupy, podjął decyzje o dystrybucji gier również na platformach sprzętowych Nintendo Switch oraz 
PC. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku PC oraz konsoli Nintendo Switch dłużej oraz 
dysponuje większym doświadczeniem oraz potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Grupa Emitenta. 
W tym celu Emitent nawiązał współprace ze spółką QubicGames S.A., z którą w dniu 11 lipca 2019 r. zawarł 
umowę ramową w zakresie portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch. Umowa pozostaje 
otwarta i pozwala na dalsze rozszerzanie listy tytułów. Decyzja o wyborze QubicGames S.A. na partnera 
odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję na Nintendo Switch wynika przede wszystkim z faktu, że spółka jest 
na polskim rynku ekspertem, jeśli chodzi o japońską platformę.   

Ryzyko związane z niską rozpoznawalnością Emitenta przez społeczność graczy Nintendo 

W przypadku konsoli Nintendo Switch należy ona do jednych z najlepiej sprzedających się konsol w historii. W 
okresie od daty jej premiery tj. marca 2017 r. do daty Memorandum Informacyjnego sprzedała się w ok. 39,7 mln 
sztuk egzemplarzy. Prognozy szwajcarskiej Credit Suisse, zawarte w raporcie z 15 września 2017 r., zakładają 
sprzedaż nawet do 130 mln egzemplarzy do 2022 r. Niemniej jednak wpływ na sprzedaż pierwszych gier na tej 
konsoli może mieć niska rozpoznawalność Emitenta przez społeczność graczy korzystających z konsol Nintendo 
Switch. W celu zwiększenia rozpoznawalności zarówno Emitenta jak i jego produktów podejmowane są działania 
promocyjne oraz marketingowe, które obejmują m.in. informowanie rynku oraz prasy branżowej o 
najważniejszych wydarzeniach związanych z kolejnymi produkcjami Grupy. Jednocześnie Emitent nawiązał 
współprace ze spółką QubicGames S.A., z którą w dniu 11 lipca 2019 r. zawarł umowę ramową w zakresie 
portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch.  QubicGames S.A. w Polsce uznawane jest za 
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eksperta, jeśli chodzi o japońską platformę. Dzięki tej współpracy Emitent mityguje ryzyko związane z niską 
rozpoznawalnością wśród graczy Nintendo. 

Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Zgodnie ze skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za trzy kwartały 2019 r. sprzedaż na rynki 
zagraniczne Grupy Emitenta stanowiła 95% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, przy czym 23% 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowanych w EUR oraz 43% w USD. Jednocześnie Grupa 
ponosi koszty produkcji gier przeważnie w PLN. Zgodnie z założeniami strategicznymi Zarządu dominującym 
kierunkiem sprzedaży pozostaną rynki zagraniczne, a głównymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach 
zagranicznych będą USD oraz EUR, co powoduje, że Grupa narażona jest 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 
w przeliczeniu na PLN, obniżenie wykazywanych zysków oraz obniżenie salda środków pieniężnych. Według stanu 
na datę Memorandum, Emitent ani spółki zależne Emitenta nie posiadały zawartych transakcji zabezpieczających 
ryzyko walutowe. 

Ryzyko zmienności stóp procentowych 

Na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego z uwagi na międzynarodowy wymiar prowadzonej działalności 
gospodarczej Grupa jest narażona na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych przez zmianę wartości 
odsetek naliczonych od kredytów udzielonych przez instytucje finansowe oraz obligacji wyemitowanych w dniu 
5 maja 2017 r. przez Emitenta opartych na zmiennej stopie procentowej. Wysokość stóp procentowych 
uzależniona jest od stóp międzybankowych LIBOR oraz WIBOR i tym samym od ryzyka stopy procentowej 
obowiązującej w różnych systemach gospodarczych. Grupa nie identyfikuje zmienności stóp procentowych jako 
istotnego zagrożenia dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z czym nie stosuje 
instrumentów zabezpieczających zmienność stóp procentowych. 

Ryzyko związane z prawem pracy  

Dla działalności Grupy istotne mogą być zmiany przepisów dotyczących zatrudniania pracowników, w tym 
obcokrajowców, przede wszystkim w zakresie wymogów związanych z zabezpieczeniem socjalnym pracowników, 
zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym obszarze mogą mieć wpływ na poziom kosztów ponoszonych 
przez Grupę. Na dzień 30 września 2019 r. z Grupą współpracowały 82 osoby w oparciu o różne formy 
zatrudnienia lub współpracy, z czego 6 pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich bądź 
urlopach macierzyńskich. Średnia zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę w pierwszych trzech kwartałach 2019 
r. wyniosła 47 osób. 

Dodatkowo znaczący wpływ na działalność Grupy mogą mieć podwyżki płacy minimalnej oraz zmiany w prawie 
pracy i prawie ubezpieczeń społecznych, dotyczące obostrzeń w zakresie zatrudniania pracowników na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od 
umów cywilnoprawnych, które mogą zwiększyć koszty pracy ponoszone przez Grupę. 

Ryzyko kredytowe, przepływów pieniężnych  

W toku działalności Grupa prowadzi transakcje, w ramach których płatności na rzecz Grupy są odroczone w 
stosunku do daty spełnienia świadczenia przez Grupę. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z 
kontrahentami o sprawdzonej wiarygodności kredytowej, w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie 
jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Przy ocenie 
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wiarygodności kredytowej Grupa korzysta z informacji dostępnych publicznie oraz z własnych danych 
wynikających z dokonanych już transakcji z danym kontrahentem. Grupa stale monitoruje wiarygodność 
kredytową kontrahentów. W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych następuje ograniczenie 
bądź wstrzymanie sprzedaży zgodnie z obowiązującymi procedurami i indywidualnie rozpatrywana jest 
procedura uruchomienia windykacji należności. W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym nie wystąpiła 
żadna istotna utrata wartości należności. Nie występują też istotne opóźnienia w regulowaniu należności Grupy. 
W związku z faktem dokonywania przez Grupę transakcji z wieloma kontrahentami, zarówno zagranicznymi, jak 
i krajowymi, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego, która mogłaby potencjalnie zagrozić 
zachowaniu przez Grupę płynności finansowej. 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Grupa zawiera liczne umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często z 
podleganiem określonej umowy obcemu prawu, a ewentualne spory powstałe na jej podstawie podlegać mogą 
sądownictwu obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Grupą a jej kontrahentem sporu, dla 
którego prawem właściwym będzie prawo obcego państwa lub dla którego rozpoznania sądem właściwym będzie 
sąd państwa obcego lub inna zagraniczna instytucja powołana do rozstrzygania sporów danego rodzaju. W 
sytuacji powstania takiego sporu Grupa może być zmuszona do prowadzenia postępowania za granicą, w tym do 
korzystania z usług zagranicznych doradców prawnych, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. 

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, jak również przepisów podatkowych 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, nałożenia na Grupę zobowiązań lub kar administracyjnych wynikających  
z nowowprowadzonych przepisów itp.  

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). 

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

Historycznie 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 istniała potrzeba większej ochrony klientów przed niespodziewanymi i niechcianymi kosztami 
związanymi z dodatkowymi płatnościami wewnątrz gry, które występowały zwłaszcza w modelu free-to-play. 

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

Należy podkreślić iż Komisja Europejska lub inne organy na szczeblu krajowym lub międzynarodowym mogą w 
przyszłości podejmować kolejne kroki w celu ochrony praw konsumentów co może negatywnie wpływać na 
działalność w branży gier w szczególności w odniesieniu do modelu free-to-play i w konsekwencji niekorzystnie 
przekładać się na działalność Grupy i jej wyniki finansowe. 
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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. 

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. 

Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki 

Produkty Grupy Emitenta konkurują o uwagę odbiorcy z wieloma kręgami produktów: począwszy od gier innych 
producentów, gier przeznaczonych na inne platformy sprzętowe, aż po inne formy rozrywki jak gry planszowe, 
telewizja, film, sport, muzyka, książki, oraz inne formy spędzania wolnego czasu. 

Poszczególne grupy docelowe mogą w dynamiczny sposób zmienić rodzaj preferowanej rozrywki, co może 
spowodować skurczenie się grupy odbiorców względem obserwowanej na etapie planowania i budżetowania 
produktów. Dlatego nie można wykluczyć, że gry oferowane przez Grupę Emitenta nie trafią w zmieniające się 
gusta klientów, co przełoży się na gorsze od zakładanych wyniki sprzedażowe. 

Grupa stara się ograniczyć to ryzyko poprzez nieustanne śledzenie trendów preferencji odbiorców, analizę 
raportów branżowych i prognoz, oraz dywersyfikację polegającą z jednej strony na kierowaniu swoich produktów 
do różnych grup odbiorców o zróżnicowanym profilu demograficznym a z drugiej na przygotowaniu wersji 
dedykowanych różnym platformom sprzętowym, w tym konsole Nintendo Switch i komputery PC. 

Ponadto swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Grupę gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące 
z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych i mobilnych oraz promujące zdrowy, aktywny 
styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego 
spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na gry oferowane Grupy, a w 
konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży reklamowej 

Istotną pozycję przychodów Grupy Emitenta stanowią przychody z monetyzacji reklam (wyświetlania reklam 
innych producentów wewnątrz produktów Grupy Emitenta) które dostarczane są przez sieci reklamowe. W 
konsekwencji, koniunktura w branży reklamowej jest jednym z czynników warunkujących wynik finansowy Grupy 
Emitenta. Branża reklamy, w tym reklamy internetowej, jest istotnie podatna na wahania koniunktury 
gospodarczej. Szybki wzrost gospodarczy mierzony wzrostem PKB sprzyja rozwojowi wskazanego rynku, 
natomiast samo spowolnienie wzrostu PKB może spowodować znaczący spadek wartości wydatków 
reklamowych. Nie można wykluczyć ryzyka istotnego spadku popytu ze strony reklamodawców w okresach 
pogorszonej koniunktury gospodarczej, co mogłoby prowadzić do spadku przychodów z sprzedaży generowanych 
z monetyzacji reklam i pogorszenia sytuacji finansowej Grupy Emitenta. Ryzyko koniunktury w branży jest ściśle 
powiązane z kondycją rynku gier mobilnych, ponieważ gry stanowią zdecydowaną większość reklam 
wyświetlanych wewnątrz aplikacji. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, perspektywy rozwoju, lub wyniki Grupy Emitenta. 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ EMITENTA 

Ryzyko braku kontynuacji działalności 

Na datę Memorandum Emitent identyfikuje niepewność dotyczącą kontynuacji działalności Grupy. Niepewność 
ta wynika z faktu, iż Grupa jest zobowiązana do spłaty w dniu 5 maja 2020 zobowiązań z tytułu wyemitowanych 
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trzyletnich obligacji w kwocie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) PLN wraz z odsetkami za 
ostatni okres odsetkowy tych obligacji. Na dzień 31 grudnia 2019 stan środków pieniężnych na posiadanych przez 
Grupę rachunkach bankowych wynosił 2.640.361 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt jeden) PLN, co oznacza, że jest on na ten dzień niewystarczający do realizacji wyżej wskazanych 
zobowiązań. Termin wykupu przypada za około dwa miesiące tzn. 5 maja 2020 roku, Spółka uznaje za możliwe 
zgromadzenie do tego czasu odpowiednich środków finansowych.  

Spółka przeprowadziła dokładne analizy przyszłych przepływów pieniężnych w trzech scenariuszach. Każdy z 
założonych scenariuszy potwierdził wystąpienie w przyszłości przepływów pieniężnych, które zabezpieczają 
przyszłe zobowiązania wynikające z wykupu obligacji i odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz finansowanie 
dalszej działalności. Warianty te zakładają możliwość pozyskania środków z następujących źródeł: 

• sprzedaż produktów oferowanych przez Spółkę oraz z otrzymanych dotacji, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych lub obligacji, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. 

Grupa koncentruje swoje wysiłki na komercjalizacji opracowanych prac rozwojowych przy założeniu dążenia do 
osiągnięcia rentowności w możliwie jak najszybszym czasie. Ponadto Grupa rozwija i dywersyfikuje portfel 
produktów wraz z rozwojem sieci dystrybucji i platform sprzętowych. W ciągu roku 2020 Grupa spodziewa się: 

• premier około 15 nowych gier mobilnych, 
• rozpoczęcia szerszej dystrybucji gier Spółki na platformie sprzętowej Nintendo Switch i PC, 
• rozpoczęcia dystrybucji w nowych sklepach mobilnych, 
• zwiększania przychodów z tytułu usług zewnętrznych, 
• wpływów z dotacji. 

Zarząd Emitenta wraz z doradcami prowadzi działania zmierzające do oceny i wyboru najbardziej korzystnej dla 
Grupy formy finansowania. Jedną z możliwości rozważanych przez Spółkę jest doprowadzenie do emisji nowych 
akcji zwykłych i przeprowadzenia ich oferty publicznej (SPO). Zakłada się wykorzystanie zwolnienia od obowiązku 
sporządzenia prospektu emisyjnego w celu oferowania akcji oraz ubiegania się o notowanie akcji na rynku 
regulowanym tj. przeprowadzenia emisji o wartości nie większej niż 2.500 tys. EUR,  
z zastrzeżeniem warunków rynkowych, jak i aktualnej wyceny Grupy i Spółki w okresie realizacji takiej transakcji. 
Należy zastrzec, że wycena akcji w ewentualnej transakcji uwzględniać będzie wycenę zarówno Spółki jak i Grupy 
na dzień jej realizacji, która może ulegać zmianie wraz z rozwojem komercjalizacji produktów Grupy, jak i 
ewentualne dyskonto do ceny rynkowej, które nie mogą zostać oszacowane na dzień przekazania tej informacji. 

Równolegle do prac dotyczących realizacji wyżej opisanych scenariuszy opartych o przepływy pieniężne z 
podstawowej działalności Grupy oraz emisji akcji zwykłych, na wypadek niesatysfakcjonujących warunków 
rynkowych negatywnie wpływających na możliwość ich realizacji lub ryzyka odroczenia ich realizacji w stosunku 
do przyjętych założeń, Spółka rozważa możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego np. w formie kredytu 
bankowego lub innych rodzajów finansowania zewnętrznego. Na datę Memorandum Spółka podejmuje działania 
w celu ustalenia możliwości pozyskania takiego finansowania.  

Analizy Grupy potwierdzają niezagrożoną kontynuację zarówno działalności jak i samej Spółki jednakże istnieje 
również ryzyko, że pomimo podejmowania działań w celu uzyskania środków pieniężnych wystarczających do 
wykupu obligacji serii A, Spółka nie zgromadzi takich środków do dnia wykupu (tj. do 5 maja 2020). W wypadku 
realizacji takiego ryzyka kontynuacja działalności Emitenta może być zagrożona, co może doprowadzić do 
niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. 

Emitent zwraca również uwagę, że ewentualne uchybienie przez Emitenta terminowemu wykonaniu zobowiązań 
wynikających z obligacji serii A, nie stanowi przesłanki żądania przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu 
Obligacji. 

Niezależnie od powyższych działań zmierzających do zapewnienia finansowania wystarczającego do 
terminowego wykupu obligacji serii A rozważa się dokonanie, za zgodą obligatariuszy, modyfikacji zobowiązań 
wynikających z obligacji, w szczególności dokonanie konwersji części obligacji na akcje Emitenta (wcześniejszy 
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wykup części obligacji serii A i emisja nowych akcji na rzecz obligatariuszy, a następnie potrącenie wzajemnych 
zobowiązań). 

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne gry oferowane przez Grupę 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy jest popyt na oferowane przez nią 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 (hard launch) nowego produktu, w pełni 
przewidzieć reakcji odbiorców ani poziomu przychodów ze sprzedaży. 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 możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów 

Produkcja gier 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. 

Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na 
opóźnienie w ukończeniu całej gry, a w skrajnej sytuacji braku jej ukończenia. W uzasadnionych okolicznościach 
nie można wykluczyć także możliwości podjęcia decyzji o rezygnacji z danego projektu. Zmiany w pierwotnie 
założonym harmonogramie prac mogą spowodować opóźnienie premiery danej gry, co z kolei może 
spowodować przesunięcie w czasie sprzedaży gotowego produktu, a w skrajnym wypadku – jej zaniechanie. To 
za kolei może przełożyć się na obniżenie przychodów ze sprzedaży oraz mieć negatywny wpływ na sytuację 
finansową Grupy. Nie można również wykluczyć sytuacji, w której jedna lub kilka z tworzonych przez Grupę gier, 
przyniesie przychody z opóźnieniem w stosunku do założonego planu lub nie zostanie w ogóle skierowana do 
dystrybucji, pomimo poniesienia przez Grupę kosztów jej produkcji. 

Ponadto, zgodnie ze swoją strategią Grupa realizuje również projekty rozwojowe nie polegające na produkcji 
gier, lecz na rozwoju technologii, które mają uatrakcyjnić rozgrywkę dla graczy lub zostać zaoferowane usługowo 
innym podmiotom produkującym gry. Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji gier czy innych projektów rozwijanych 
przez Grupę może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników i trudnościami w pozyskaniu nowych   

Rozwój Grupy jest uzależniony w znacznej mierze od zdolności utrzymania zatrudnionych i współpracujących z 
Grupą kluczowych pracowników i współpracowników. Odejście członków kadry kierowniczej bądź innych 
kluczowych dla działalności Grupy osób 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. 
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Polski rynek pracy cechuje się znaczącym niedoborem wysokiej klasy specjalistów w zakresie tworzenia i 
wprowadzania do sprzedaży gier, w szczególności w modelu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne. 
Ponadto, dynamiczny rozwój branży producentów gier 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. 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. 

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę 

W celu realizacji celów strategicznych Grupa zamierza m.in. (i) publikować gry free-to-play z segmentu mid-core, 
i z segmentu casual, (ii) rozszerzać sieć dystrybucji oraz dostępność na nowych platformach sprzętowych w tym 
Nintendo Switch i PC, (iii) zintensyfikować działania marketingowe, (iv) maksymalizować metryki monetyzacyjne, 
(v) rozwijać nowe linie biznesowe. 

Realizacja powyższych założeń będzie możliwa jeżeli, m.in.: (i) zostaną przygotowane odpowiednie narzędzia 
informatyczne, analityczne oraz marketingowe, (ii) Grupa utrzyma niezbędne do realizacji strategii zasoby 
osobowe, (iii) zostanie zapewnione odpowiednie finansowanie rozwoju Grupy (w tym ze środków unijnych). 

W 2020 roku Emitent zamierza wypuścić na rynek 15 nowych gier mobilnych, 10 gier na Nintendo Switch oraz 3 
duże tytuły na komputery PC (Steam).  

Gry mobilne Emitenta trafią obok Apple App Store i Google Play również do alternatywnych kanałów sprzedaży, 
których lista powiększy się m.in. o Huawei App Gallery.  

Produkcja i publikacja gier mobilnych free-to-play pozostaje core-business’em Emitenta jednak w celu jak 
najszerszej komercjalizacji portfolio oraz dywersyfikacji źródeł przychodów Spółka podjęła decyzje o dystrybucji 
gier również na platformach sprzętowych Nintendo Switch oraz PC. W przypadku Nintendo Switch pierwszymi 
premierami, które odbyły się pod koniec 2019 roku były gry Space Pioneer oraz Sheep Patrol. W I kwartale 2020 
roku spodziewane są premiery Gravity Rider, Pocket Mini Golf oraz Fly Sky High. Na I półrocze 2020 r. 
zaplanowane zostały premiery gier Space Pioneer i Gravity Rider, które ukażą się na PC m.in.: poprzez platformę 
Steam. 

Jednocześnie oprócz produkcji i publikacji gier Emitent rozwija również nową linię biznesową, innowacyjną w 
skali świata platformę do automatyzacji testów gier mobilnych – Quasu. Jest to narzędzie wprowadzające 
automatykę do procesu testowania gier mobilnych. Platforma umożliwia wszechstronne testowanie gier, m.in. 
w zakresie wydajności, stabilności, lokalizacji oraz testów funkcjonalnych na urządzeniach iOS i Android w czasie 
rzeczywistym. Produkt zapewnia znaczące skrócenie czasu testów dostarczając o wiele bardziej zaawansowane 
wyniki testów w porównaniu do tradycyjnego, manualnego procesu. Pierwsze przychodów z Quasu Emitent 
uzyskał w I kwartale 2020 r.  
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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). 

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, tj. Apple App Store, Google Play, Nintendo Store 
oraz Steam. Właściciele tych platform 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. W związku z dużą ilością produktów 
publikowanych na ww. platformach oczekiwanie na indywidualne rozpatrzenie sprawy w wypadku braku 
akceptacji produktu może trwać na tyle długo, by wywrzeć znaczący negatywny wpływ na plan wydawniczy 
Grupy, a co za tym idzie również uzyskiwanie przez Grupę przychodów z dystrybucji takich produktów.  

Co więcej gry tworzone przez Grupę podlegają obowiązkowej stałej ocenie dystrybutora pod kątem warunków 
ich udostępniania, zgodnie z zasadami określanymi jednostronnie przez dystrybutorów.  

Brak akceptacji gier produkowanych przez Grupę ze strony właścicieli platform, które odpowiadają za większość 
przychodów Grupy z dystrybucji gier, ich niekorzystna ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej dokonywania, lub 
inne zmiany związane ze sposobem funkcjonowania ww. platform wiązałaby się z ograniczeniem możliwości 
prowadzenia promocji gier oraz ograniczeniem ich dostępności, a w konsekwencji ze znacznym ograniczeniem 
przychodów ze sprzedaży uzyskiwanych 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 
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. 
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. 

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

Działalność Grupy w zakresie dystrybucji gier mobilnych 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 spółki z Grupy. W 
związku z tym relacje handlowe z tymi podmiotami są kluczowe z punktu widzenia działalności Grupy. 
Ewentualne zmiany w polityce prowadzonej przez operatorów ww. sklepów wobec producentów gier mogą 
utrudnić prowadzenie skutecznej promocji i dystrybucji produktów Grupy. 
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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. 

Ryzyko związane ze zmianą 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 działania zmierzające do zwiększenia obecności na rynkach azjatyckich, 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 lub egzekwowanie zobowiązań wynikających z zawartych 
umów. 

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 okresowe wyniki sprzedaży 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. 

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 za naruszenie praw autorskich rzeczywistego twórcy. Podnoszenie roszczeń przez te osoby mogłoby 
negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. 
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W związku z dużą ilością produktów funkcjonujących na rynku gier mobilnych niemożliwe jest każdorazowe 
wykluczenie możliwości, że produkty w dobrej wierze dystrybuowane przez Grupę zostaną uznane przez inne 
podmioty, w szczególności zagraniczne, za naruszające ich prawa autorskie lub prawa ze znaków towarowych. W 
takim wypadku możliwe jest wejście w spór z takimi podmiotami, co może zagrozić prowadzeniu dystrybucji i 
promocji produktów Grupy w zaplanowanym zakresie.  

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 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. 

Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej 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. 

W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Grupy 
negatywnie wpływające na jej działalność operacyjną i wyniki finansowe. 

Powyższe ryzyko odnosi się również do technologii komercjalizowanych przez Grupę. Emitent podejmuje 
działania w celu ochrony swoich praw, w szczególności poszukując ochrony patentowej wybranych technologii 
w wybranych krajach, jednak z uwagi na opisane powyżej czynniki niemożliwe jest wyeliminowanie ryzyka 
naruszeń. 

Dodatkowo, specyfika branży gier 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”) lub oprogramowania kopiującego funkcjonalności technologii komercyjnie oferowanych przez Grupę. 

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 



MEMORANDUM INFORMACYJNE VIVID GAMES S.A. 

  

19 | S t r o n a  
 

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. 

Ryzyko wprowadzenia do obrotu nowych produktów  

Działalność Grupy koncentruje się na produkcji gier mobilnych, a od niedawna także przeznaczonych na PC oraz 
konsolę Nintendo Switch, a także nowych technologii. Prace nad poszczególnymi grami Grupy trwają w zależności 
od segmentu oraz platformy docelowej od 2 do 18 miesięcy. Osiągnięcie sukcesu rynkowego danej gry 
mierzonego zainteresowaniem graczy oraz generowanymi w ten sposób przychodami ze sprzedaży pozwala 
Spółce na pokrycie kosztów poniesionych przy procesie produkcji oraz promocji gry, a także wypracowanie 
zysków. 

Taka koncentracja ryzyka powoduje, że w przypadku niższego niż oczekiwany poziomu monetyzacji gier 
mobilnych oraz niższej sprzedaży gier przeznaczonych na PC oraz Nintendo Switch, Grupa narażona jest na 
spadek przychodów ze sprzedaży, a tym samym niższe wyniki finansowe oraz na problemy z płynnością. Ponadto, 
Grupa nie jest w stanie aż do chwili premiery nowej gry lub na nowej platformie dystrybucyjnej przewidzieć 
reakcji odbiorców i w skrajnym przypadku braku zainteresowania grą istnieje ryzyko, iż może nie tylko nie odnieść 
zysków z tytułu wydania gry, ale nawet nie odzyskać nakładów poniesionych na jej przygotowanie i promocję. 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

Funkcjonalność, grafika lub fabuła wybranych gier wydawanych lub produkowanych przez Grupę mogą 
wykazywać pewne podobieństwo w stosunku do produktów podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może 
prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia 
praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z 
drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier podobnych do produktów Grupy. Na gruncie 
prawa polskiego Grupie przysługiwać będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz 
zapobiegania ich naruszeniom, jednak istnieje ryzyko, iż analogiczna ochrona nie jest zapewniona wydawcom i 
twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Grupy i któremu podlega 
jej działalność. 

Ryzyko złej oceny potencjału komercyjnego i nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

Grupa prowadzi działalność zarówno w segmencie wydawniczym, jak i w segmencie produkcyjnym. W przypadku 
działalności wydawniczej koszt wprowadzenia gry do dystrybucji jest relatywnie mniejszy niż w przypadku 
wyprodukowania jej od podstaw, jednak w obu przypadkach rentowność danej gry i związana z tym możliwość 
pokrycia wydatków poniesionych w związku z jej wydaniem lub w ramach procesu jej produkcji jest bezpośrednio 
związana z sukcesem rynkowym, którego skalę można mierzyć wielkością popytu, liczbą sprzedanych sztuk (w 
przypadku gier płatnych) czy wskaźnikami retencyjnymi i monetyzacyjnymi (w przypadku gier w modelu free-to-
play) oraz przychodami ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, że Grupa w nieprawidłowy sposób oceni potencjał 
komercyjny nowego tytułu, np. gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż 
zakładano kategorię wiekową lub sposoby jej promocji okażą się nietrafione, a w konsekwencji tytuł nie odniesie 
sukcesu rynkowego, co przełoży się negatywnie na przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe Grupy. Grupa 
dokonuje oceny gustów konsumentów bazując na wiedzy o panujących trendach rynkowych, danych 
historycznych oraz doświadczeniu Zarządu i kadry, aby dobierać do katalogu wydawniczego, a także podejmować 
się produkcji gier, które będą charakteryzowały się wysokim potencjałem komercyjnym i jednocześnie pozwolą 
na wydanie gry na wielu platformach. Stopień zainteresowania daną grą zależy przede wszystkim od bieżących 
trendów, konkurencyjnych produktów, jak również odpowiedniej skali promocji danego produktu. Implikuje to 
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ryzyko wyprodukowania gry, która nie spotka się z zainteresowaniem potencjalnych klientów lub 
zainteresowanie to będzie zbyt małe, aby pozwolić na osiągnięcie zakładanych parametrów finansowych. 

Ryzyko związane z analizą zachowań użytkowników produktów Grupy 

Grupa wykorzystuje w odniesieniu do swoich produkcji (gier) metody służące do analizy zachowań ich 
użytkowników. Wykorzystanie dogłębnej analizy dostarczanych przez graczy informacji, ich zachowań, 
przyzwyczajeń oraz preferencji pozwala na bardziej efektywne dostosowanie gier do oczekiwań użytkowników i 
w efekcie może wpływać na metryki retencyjne i monetyzacyjne, co przekłada się na wysokość sprzedaży. Grupa 
nie jest w stanie z całkowitą pewnością ocenić, jak zasadne i dokładne będą prognozy i analizy sporządzane z 
wykorzystaniem wspomnianych wyżej metod. Istnieje ryzyko, że okażą się one nietrafne, co może negatywnie 
wpłynąć na przyszłe wyniki sprzedaży gier oraz wyniki finansowe Grupy. 

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 najważniejszych tytułów Grupy, 
jest silnik Unreal Engine 3 oraz 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 powyższych gier Grupy, co w sposób negatywny wpłynie na jej 
wyniki finansowe. 

Ponadto, w wypadku oparcia innych 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. 

Ryzyko związane z rejestracją znaków towarowych Grupy  

Na skuteczny marketing produktów Grupy może mieć wpływ zarejestrowanie 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 marketingowych oraz wpłynęłaby negatywnie na wyniki sprzedaży tytułu a w konsekwencji na sytuację 
finansową Grupy. 

Możliwe jest również, że Emitent występując z rozsądnym wyprzedzeniem o rejestrację znaku towarowego 
poniesie koszty związane z taką procedurą, zaś zmiana sytuacji rynkowej między wystąpieniem o ochronę znaku 
a premierą produktu uzasadniała będzie konieczność zmiany tytułu produktu lub strategii marketingowej, co 
sprawi, że poniesienie kosztów okaże się ex post nieuzasadnione.  

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. 

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 
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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. 

Na datę Memorandum Emitent jest stroną kilku umów dofinansowania realizacji projektów w ramach programu 
GameINN. W 2019 Emitent otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.539 tys. zł. Emitent oczekuje, że w 2020 r. 
otrzyma kolejne środki, w wysokości ok. 1 mln zł. Środki z dotacji są przeznaczone na finansowanie projektów 
technologicznych pt: „Opracowania innowacyjnego systemu  informatycznego umożliwiającego adaptacyjne 
dostosowywanie poziomu trudności w czasie rzeczywistym, w wielu wymiarach przestrzeni cech gracza i dla 
różnych gatunków gier (PSBGEN)” oraz „Opracowanie prototypu gry wykorzystującego model rzeczywistego 
współoddziaływania środowiska i pojazdów kołowych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych bazując 
na algorytmach symulacji fizycznych (PHYGAME)" jak również „Rozwój Vivid Games poprzez nabycie, rozbudowę 
i wprowadzenie do sprzedaży nowych, innowacyjnych gier (usług) w segmentach mid-core i hyper-casual” w 2020 
roku. 

Ryzyko braku spłaty zobowiązań oprocentowanych 

W dniu 5 maja 2017 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji serii A 
o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 zł 
(dziesięć milionów pięćset złotych), wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/04/2017 z 
dnia 14 kwietnia 2017 r. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 5 maja 2020 r. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków naruszenia, obligatariusze są uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu 
obligacji. Dokonanie przez Emitenta wcześniejszego lub natychmiastowego wykupu obligacji może narazić 
Emitenta na ryzyko utraty płynności finansowej. Ponadto Emitent może nie posiadać wystarczających środków 
pieniężnych na dokonanie spłat wynikających z takiego wykupu. W takim przypadku Emitent może być zmuszony 
do sprzedaży składników majątkowych (które mogą okazać się niewystarczające) w celu pozyskania środków 
pieniężnych na zaspokojenie obligatariuszy. Konieczność dokonania wcześniejszego wykupu na żądania części 
obligatariuszy może również skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia dalszych przypadków naruszenia, co 
w konsekwencji może doprowadzić do wcześniejszego wykupu większej ilości obligacji lub spowodować 
naruszanie warunków innych zobowiązań Emitenta. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych na 
posiadanych przez Grupę rachunkach bankowych wynosił 2.640.361 zł (słownie: dwa miliony sześćset 
czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych), co oznacza, że jest on na ten dzień niewystarczający do 
realizacji wyżej wskazanych zobowiązań. Emitent uznaje za możliwe zgromadzenie do 5 maja 2020 r. kwoty 
10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). 

Spółka przeprowadziła analizy przyszłych przepływów pieniężnych w trzech scenariuszach. Każdy z założonych 
scenariuszy potwierdził wystąpienie w przyszłości przepływów pieniężnych, które zabezpieczają przyszłe 
zobowiązania wynikające z wykupu obligacji i odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz finansowanie dalszej 
działalności. Warianty te zakładają możliwość pozyskania środków z następujących źródeł:  

• sprzedaż produktów oferowanych przez Emitenta oraz z otrzymanych dotacji;  
• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych;  
• finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. 

Niezależnie od wskazanego powyżej ryzyka związanego z potencjalnym wcześniejszym wykupem obligacji, 
istnieje ryzyko, że Emitent pomimo podejmowania działań w celu uzyskania środków pieniężnych 
wystarczających do wykupu obligacji w terminie przewidzianym warunkami emisji nie zgromadzi takich środków 
do ww. dnia wykupu. Częściowy lub całkowity brak wykupu obligacji może spowodować naruszenie warunków 
innych zobowiązań Emitenta, zmusić Emitenta do skorzystania z innych źródeł finansowania na warunkach dla 
Emitenta niekorzystnych lub doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. W wypadku, 
gdy Emitent nie będzie w stanie spełnić znaczącej części zobowiązania wynikającego z wykupu obligacji istnieje 
ryzyko braku kontynuacji działalności Emitenta. 

Na datę Memorandum wszystkie kredyty bankowe zostały spłacone w całości. Emitent posiada zobowiązania 
oprocentowane w postaci  pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółki – Pana Remigiusza Kościelnego 
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(Prezes Zarządu) oraz Jarosława Wojczakowskiego (Wiceprezes Zarządu) o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa 
miliony). Członkowie Zarządu-Pożyczkodawcy mogą zażądać objęcia akcji Emitenta nowej emisji (tzw. opcja 
objęcia) w miejsce zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań 
oprocentowanych Emitenta zostały przedstawione w pkt 12 rozdziału V niniejszego Memorandum. W związku 
zaciągniętymi przez Emitenta zobowiązaniami oprocentowanymi oraz koniecznością zachowania zdolności do 
bieżącego regulowania zobowiązań istnieje ryzyko, że w przypadku braku pozyskania finansowania, stan środków 
pieniężnych Emitenta będzie niewystarczający aby dokonać wykupu obligacji do dnia 5 maja 2020 r. oraz aby 
spłacić pozostałe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. 

Emitent rozważa również możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego np. w formie kredytu bankowego 
lub innych rodzajach finansowania zewnętrznego. Analizy Grupy potwierdzają niezagrożoną kontynuację 
działalności Grupy jednakże istnieje ryzyko, że Grupa, pomimo podejmowania działań w celu uzyskania środków 
pieniężnych wystarczających do wykupu obligacji, nie zgromadzi odpowiednich środków do dnia wykupu obligacji 
(tj. do 5 maja 2020 r.).  

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Grupa może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich wymagalnych zobowiązań 
finansowych. Ponadto Grupa jest narażona na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych 
kontrahentów ze zobowiązań umownych wobec Grupy, w tym zwłaszcza w zakresie terminowego regulowania 
zobowiązań przez dystrybutorów gier wydawanych przez Grupę. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na 
płynność finansową Grupy i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności. 
Grupa monitoruje realizację planów rocznych, w tym bieżącej sytuacji finansowej oraz płynności. W maju 2017 
r. Emitent wyemitowała 10.500 sztuk obligacji trzyletnich o wartości 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset 
złotych). Na koniec 2019 r. Spółka nie korzystała z finansowania kredytowego od instytucji finansowych. W 
zobowiązaniach posiadała pożyczki o wartości 2 mln zł (dwa miliony złotych). 

Grupa na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, 
zaciągniętych kredytów i zobowiązań leasingowych w pasywach ogółem na 31 grudnia 2019 r. wynosi 31% oraz 
odpowiednio 34% na 31 grudnia 2018 r. Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość 
kapitałów, monitorując prognozowane rzeczywiste przepływy pieniężne, dopasowując profile wymagalności 
aktywów i zobowiązań finansowych. 

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

Emitent znajduje się obecnie w fazie przebudowy grupy kapitałowej składającej się z kilku 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 planowanej 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. 

W dniu 24. lipca 2019 r. Zarząd Emitenta po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, podjął 
decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia przedsiębiorstwa QUASU, stanowiącego zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa do spółki celowej. Emitent planuje wniesienie QUASU jako wkładu niepieniężnego do 
powołanej w tym celu spółki kapitałowej QUASU sp. z o.o. zarejestrowanej w KRS w dniu 5 grudnia 2019 r. 

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 
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zmiany wyników finansowych (np.: w postaci aktywów podatkowych), które mogą zniekształcić obraz Spółki i 
utrudnić prawidłową ocenę jej kondycji. 

Ryzyko sezonowości 

Przychody z platform mobilnych mogą cechować się sezonowością, która charakteryzuje się wyższymi 
przychodami w IV kwartale. Tendencja ta jednak nie znajduje odzwierciedlenie w wynikach ostatnich lat. Grupa 
realizuje strategię powiększania i dywersyfikacji portfela produktów. Wysokość osiąganych przychodów jest 
okresowo zmienna i uzależniona m.in. od pozycjonowania w kanałach sprzedaży oraz zastosowanych promocji. 

3. CZYNNIKI RYZYKA REGULACYJNE 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności przez Grupę stanowią zmieniające się przepisy 
prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy czy prawa ubezpieczeń społecznych. 
Niestabilność przepisów prawa oraz rozbieżności w zakresie ich wykładni mogą utrudniać prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

Dodatkowo kształt polskich przepisów prawa uzależniony jest od zmian regulacji prawnych dokonywanych na 
szczeblu unijnym. Zmiany przepisów unijnych powodują z reguły konieczność ich implementacji do prawa 
krajowego. 

Należy zaznaczyć, że Grupa nie ma wpływu na kształtowanie się przepisów prawa oraz ich interpretacji, może 
jedynie z zachowaniem należytej staranności dostosowywać się do zmieniającego otoczenia prawnego. Taka 
postawa nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka prezentowania odmiennych stanowisk w interpretacji przepisów 
po stronie Grupy oraz organów administracji lub sądów. Każda rozbieżność stanowisk może skutkować 
powstaniem nieprzewidzianych zobowiązań Grupy, w tym zobowiązań finansowych, a tym samym wpłynąć 
negatywnie na osiągane przez Grupę wyniki finansowe.  

Ryzyko zmian otoczenia prawnego 

Zmiany przepisów prawa, zarówno polskich, jak i obcych, regulujących funkcjonowanie Grupy na zagranicznych 
rynkach, w tym w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność rynku 
nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcję gier, dotyczących zagadnień własności intelektualnej, 
a także kwestii związanych ze sprzedażą produktów Grupy (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), 
mogą niekorzystnie oddziaływać na działalność prowadzoną przez Grupę. W szczególności mogą one powodować 
zwiększenie kosztów jej funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż zawartych w 
cenach poszczególnych gier, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania 
zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może 
zaistnieć stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z niego skutków, co z kolei 
może pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Grupy lub realizację 
jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych przepisów prawa. 

Specyfika produktów Grupy sprawia, że ich treści mogą nie spełniać nietypowych wymagań stawianych przez 
przepisy prawa. Gry muszą być dostosowane do tematyki i celu, w związku z czym nierzadko zawierają treści 
nieodpowiednie lub wprost niedozwolone dla osób małoletnich. Jednocześnie, w rzeczywistości trudno jest 
ograniczyć dzieciom i osobom młodym kontakt z produktami przeznaczonymi dla osób dorosłych, jeśli produkty 
te są powszechnie dostępne. Istnieje zatem ryzyko wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na 
określonym rynku, na którym działa Grupa, które mogłyby wykluczyć część produktów Grupy z obrotu. Takie 
specyficzne uregulowania mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy i doprowadzić do spadku wyników 
sprzedaży, a co za tym idzie, do pogorszenia wyników finansowych Grupy. 

Ryzyko związane z prawem pracy oraz kwestionowaniem stosunku prawnego łączącego Grupę z niektórymi jej 
współpracownikami 

Dla działalności Grupy znaczenie mogą mieć zmiany przepisów dotyczących zatrudniania pracowników, w tym 
obcokrajowców, przede wszystkim w zakresie wymogów związanych z zabezpieczeniem socjalnym pracowników 
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zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym obszarze mogą mieć wpływ na poziom kosztów ponoszonych 
przez Grupę. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z Grupą współpracowały 79 osób w oparciu o różne formy zatrudnienia 
lub współpracy, z czego 6 pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich bądź urlopach 
macierzyńskich. Średnia zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę w 2019 r. wyniosła 48 osób. Dodatkowo wpływ 
na działalność Grupy mogą mieć podwyżki płacy minimalnej oraz zmiany w prawie pracy i prawie ubezpieczeń 
społecznych, dotyczące obostrzeń w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych. 

W ramach prowadzonej działalności Grupa zleca wykonywanie na jej rzecz niektórych usług lub prac przez osoby 
fizyczne, w tym osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Z uwagi na różne możliwe interpretacje przepisów prawa Grupa nie może zapewnić, że 
charakter stosunku prawnego łączącego Grupę z niektórymi jej współpracownikami nie będzie kwestionowany 
w przyszłości, co z kolei mogłoby skutkować wyższymi zobowiązaniami publicznoprawnymi Grupy niż wynikające 
z przyjętej przez Grupę kwalifikacji. Nie można także całkowicie wykluczyć, że w indywidualnych przypadkach, z 
których znaczna część ma charakter uznaniowy, sąd lub organ rentowy może przyjąć inną niż Grupa interpretację 
przepisów prawa w kontekście konkretnego stanu faktycznego i ustalić istnienie stosunku pracy między Grupą 
jako pracodawcą i osobą współpracującą z Grupą jako pracownikiem. W takim przypadku Grupa będzie musiała 
zapewnić współpracownikowi takie warunki pracy, jakie powinien mieć pracownik, np. w odniesieniu do wymiaru 
czasu pracy, urlopów (także zaległych), a ponadto może ponieść wyższe koszty świadczeń pracowniczych 
(konieczność uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, rentowe i Fundusz Pracy do 
ZUS, konieczność odprowadzenia zaległych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 
wypłaconych wynagrodzeń, obowiązek zapłaty odsetek, obowiązek opłacania ww. składek w przyszłości, 
obowiązek odprowadzenia ww. zaliczek na podatek dochodowy w przyszłości, obowiązek wyrównania 
wynagrodzenia do wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzenie przestojowe czy za nadgodziny itp.). Ponadto, 
w przypadku uznania przez organy inspekcji pracy, że pracodawca nie zawiera z osobami, które w ich ocenie 
powinny posiadać status pracownika, umów o pracę, lecz umowy cywilnoprawne, organy te mogą podjąć kroki 
zmierzające do ukarania pracodawcy. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą podlegać również odpowiedzialności karnej z tego tytułu, a także z 
tytułu niewpłacania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne we właściwej wysokości.  

Ryzyko zmian regulacji podatkowych 

Istotne znaczenie dla Grupy mają zmiany w zakresie prawa podatkowego zarówno krajowego, jak i 
zagranicznego. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w zakresie prawa podatkowego nie są 
jednolite. Rodzi to ryzyko przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od Grupy interpretacji przepisów, co w 
konsekwencji może prowadzić np. do powstania zaległości wobec organów skarbowych. 

Ze względu na podleganie wielu umów zawieranych przez Grupę przepisom prawa innego niż polskie, istnieje 
ryzyko podatkowe wynikające z obowiązku podlegania zagranicznym jurysdykcjom podatkowym w związku ze 
sprzedażą do klienta bezpośredniego, ryzyko poprawnego ustalenia obowiązku zapłaty podatku u źródła, 
należytego raportowania schematów podatkowych itd.  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością przepisów oraz częstymi zmianami dokonywanymi w 
krótkim czasie. Niejednokrotnie brak jest ich jednolitej wykładni przepisów, co może powodować ryzyko 
odmiennej ich interpretacji przez Grupę i organy podatkowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji właściwy 
organ podatkowy może nałożyć na Grupę obowiązek zapłaty podatku oraz odsetek od zaległości podatkowych, 
a w określonych sytuacjach ustalić tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które mogą mieć istotny, 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Ponadto, organy podatkowe mogą weryfikować poprawność 
składanych przez Grup deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego, co do 
zasady, w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku 
przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 
Grupę interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację 
finansową Grupy.  



MEMORANDUM INFORMACYJNE VIVID GAMES S.A. 

  

25 | S t r o n a  
 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Grupa obowiązana jest płacić podatek dochodowy, 
przy czym na bieżąco monitoruje ona zmiany prawa podatkowego oraz korzysta z dostępnych ulg podatkowych 
takich jak ulga na innowację czy ulga IP BOX, . Produkty Grupy objęte są stawką VAT w wysokości przewidzianej 
w przepisach prawa państwa, w którym są one sprzedawane. Ryzyko związane z opodatkowaniem produktów 
(gier) może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Grupy. 

Dodatkowe ryzyko stanowią dla Grupy zmiany stawek podatków pośrednich, które mogą negatywnie wpłynąć 
na sytuację finansową Grupy. Ewentualne zmiany w wysokości podatku VAT mogą niekorzystnie wpływać na 
rentowność sprzedawanych produktów w związku z obniżeniem popytu ze strony finalnych odbiorców. 

Ryzyko związane z europejską reformą przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych 

W toku swojej działalności Grupa przetwarza dane osobowe użytkowników produktów Emitenta, wybranych 
kontrahentów, współpracowników, dostawców usług oraz innych podmiotów w związku z prowadzoną 
działalnością. Grupa podlega obowiązkom określonym w akcie prawnym, który zastąpił poszczególne krajowe 
regulacje dotyczące ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.  

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Grupa od tej 
daty – jako podmiot przetwarzający dane osobowe – podlega obowiązkom określonym w RODO. 

W przepisach RODO rozszerzono obowiązki administratorów danych osobowych oraz podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratorów oraz przewidziano możliwość nakładania na administratorów 
oraz na podmioty przetwarzające dane administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów RODO. 
Ponadto, w przepisach RODO przyznano organom nadzorczym w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
uprawnienia polegające w szczególności na wprowadzaniu czasowego lub całkowitego ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, w tym zakazu przetwarzania. Dodatkowo, rozszerzono zakres obowiązków 
administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratorów, 
określając zasady, na jakich możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich (przykładowo takich jak Stany 
Zjednoczone Ameryki). 

Kary oraz inne środki przewidziane w przepisach RODO nakładane będą przez organy nadzorcze, przy czym na 
terytorium RP organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 RODO, naruszenie przepisów dotyczących obowiązków administratora i podmiotu 
przetwarzającego, o których mowa w art. 8, 11, 25 – 39, 42 oraz 43 RODO podlegać będzie administracyjnej karze 
pieniężnej w wysokości do 10.000.000,00 EUR albo w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu 
z poprzedniego r. obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa. 

Zgodnie z art. 83 ust. 5 RODO, naruszenie przepisów RODO dotyczących: 

• podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o których to zasadach mowa w art. 5, 6, 
7 oraz 9 RODO; 

• praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 12-22 RODO; 
• przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, o 

którym to przekazywaniu mowa w art. 44 – 49 RODO; 
• wszelkich obowiązków wynikających z prawa państwa członkowskiego przyjętego na podstawie 

rozdziału IX RODO; 
• nieprzestrzegania nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub zawieszenia 

przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2 RODO lub 
niezapewnienia dostępu skutkującego naruszeniem art. 58 ust. 1 RODO; 

podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20.000.000,00 EUR albo w wysokości do 4% 
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku, przy czym zastosowanie ma kara wyższa. 
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Zgodnie z art. 83 ust. 6 RODO, nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 
58 ust. 2 podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20.000.000,00 EUR albo w wysokości do 4% 
całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego r. obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota 
wyższa. 

Nie można wykluczyć, że fakt wejścia w życie i stosowania przepisów RODO wpłynie również na większą 
częstotliwość roszczeń cywilnoprawnych przeciwko administratorom danych lub podmiotom przetwarzającym. 
Grupa wskazuje, że wejście w życie opisanych przepisów może się wiązać z ryzykiem nałożenia na Emitenta 
wysokich kar pieniężnych oraz ponoszenia kosztów w związku z postępowaniami sądowymi, w tym wypłatą 
odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych przez naruszenie.  

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Na dzień opublikowania Memorandum Informacyjnego w strukturze akcjonariatu Emitenta występuje dwóch 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz na Walnym 
Zgromadzeniu, którymi są Pan Remigiusz Kościelny (Prezes Zarządu) oraz Pan Jarosław Wojczakowski 
(Wiceprezes Zarządu). 

Pan Remigiusz Kościelny posiada 6.426.250 (sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt) akcji Spółki, co stanowi 21,61% w ogólnej liczbie akcji w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki oraz 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcje posiadane przez Pana Remigiusza Kościelnego uprawniają do 
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki w liczbie stanowiącej 21,61% w ogólnej liczby 
głosów.  

Pan Jarosław Wojczakowski posiada 6.382.500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji 
Spółki, co stanowi 21,46% w ogólnej liczbie akcji w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce. Akcje posiadane przez Pana Jarosława Wojczakowskiego uprawniają do wykonywania prawa 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki w liczbie stanowiącej 21,46% w ogólnej liczby głosów.  

Pan Jarosław Wojczakowski oraz Pan Remigiusz Kościelny posiadają łącznie 12.808.750 (dwanaście milionów 
osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, co stanowi 43,06% w ogólnej liczbie akcji w Spółce i 
w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcje posiadane łącznie przez Pana 
Remigiusza Kościelnego oraz Pana Jarosława Wojczakowskiego uprawniają do wykonywania prawa głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki w liczbie stanowiącej 43,06% w ogólnej liczby głosów.  

Znaczący udział Pana Jarosława Wojczakowskiego oraz Pana Remigiusza Kościelnego w ogólnej liczbie głosów w 
Spółce oraz na Walnym Zgromadzeniu pozwala w praktyce na ograniczone sprawowanie kontroli nad kluczowymi 
decyzjami podejmowanymi w Spółce (na Walnym Zgromadzeniu), ograniczając realny wpływ pozostałych 
drobnych akcjonariuszy Emitenta. Nie można zatem wykluczyć, że główni akcjonariusze, działając samodzielnie, 
razem lub w porozumieniu z częścią akcjonariuszy mniejszościowych, podejmą decyzję o zmianie strategii 
Emitenta lub inną decyzję co do działalności Emitenta, która może nie być zbieżna z oczekiwaniami większości 
akcjonariuszy mniejszościowych. Opisana okoliczność może mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy 
rozwoju, osiągane wyniki, politykę dywidendową oraz sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko związane ze strukturą Grupy 

Ze względu na fakt, że 100% udziałów w spółce BOTE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 99,9% akcji oraz głosów 
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy (w 
której Emitent pełni dodatkowo funkcję komplementariusza) oraz 100% udziałów w spółce QUASU Sp. z o.o. z 
siedzibą w Bydgoszczy tj. spółkach zależnych od Emitenta, znajduje się w posiadaniu Emitenta, działalność 
operacyjna spółek zależnych może być pośrednio uzależniona od działających w porozumieniu, głównych 
akcjonariuszy Emitenta, którzy mogą próbować podejmować działania dotyczące zmiany głównych strategii lub 
przedmiotu działalności Emitenta. Opisana okoliczność może mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy 
rozwoju, osiągane wyniki, politykę dywidendową oraz sytuację finansową Emitenta. 
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Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym GPW zobligowane są do wypełniania obowiązków 
informacyjnych, w tym do przekazywania KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej 
wiadomości informacji dotyczących prospektu, informacji bieżących i informacji okresowych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej i wydanych na jej podstawie 
rozporządzeń wykonawczych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych 
obowiązków przez spółkę publiczną KNF może wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć – biorąc pod uwagę w szczególności 
sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana – karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł albo 
zastosować obie sankcje łącznie (art. 96 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 7 
Ustawy o Ofercie Publicznej, emitent oraz podmiot, który brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa 
w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest jednocześnie obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej 
przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że 
ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy. 

Dodatkowe obowiązki informacyjne nałożone zostały na emitentów instrumentów finansowych na mocy 
Rozporządzenia MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia 
MAR od dnia 3 lipca 2016 r. 

Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości 
publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, 
które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę 
informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o 
którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może, na własną 
odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione 
są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej 
wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do 
wiadomości publicznej.  

Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia w MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu 
lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w 
ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania 
informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego 
ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, 
bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki 
lub innej umowy.  

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR, Państwa Członkowskie powinny zapewnić, by w przypadku niewywiązania 
się przez Emitenta z obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji poufnych, właściwe organy miały 
uprawnienia do nakładania co najmniej następujących sankcji administracyjnych i stosowania co najmniej 
następujących środków administracyjnych: 

• nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 
postepowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

• wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 
ustalenie; 

• publicznego ostrzeżenia wskazującego osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz charakter 
naruszenia; 

• tymczasowego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej osoby 
pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za 
odpowiedzialną popełnienia naruszenia;  
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• tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby pełniącej 
obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną 
za popełnienie naruszenia; 

• maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej wartości 
korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić; 

• w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co 
najmniej równowartości w zł kwoty 1.000.000,00 EUR według kursu na dzień 2 lipca 2014 r.; 

w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej 
równowartości w zł według kursu na dzień 2 lipca 2014 r. kwoty 2.500.000,00 EUR lub 2% całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający. 

 

4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 
 

Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Obligacje 
Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien rozważyć, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego 
odpowiednia. W szczególności każdy potencjalny inwestor powinien: 

(i) posiadać wystarczająca wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i 
ryzyk związanych z inwestowaniem w Obligacje; 

(ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 
oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje 
na jego portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 
związanego z inwestowaniem w Obligacje; 

(iv) w pełni rozumieć Warunki Emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; 
(v) posiadać umiejętność oceny ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp 

procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję w Obligacje. 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub 
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 
oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 
naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonywania zaleceń wydanych przez Komisję, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 
(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować wyżej 
wymienione środki. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku gdy: 

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 
oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie 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; 
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(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 
mająca istotny wpływ na ich ocenę. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, wielokrotnie. 

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo odstąpieniu od 
przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie zarządu wystąpi taka potrzeba, z 
zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Obligacji bądź zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji 
po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:  

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny 
negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta, 

(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta, 

(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 
mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów, 

(iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
przebieg publicznej oferty Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów, 

(v) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub 
szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez udostępnienie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane 
Memorandum Informacyjne. 

Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym 
terminu przydziału Obligacji.  

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej 
wiadomości Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej 
trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na 
rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia 
ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie 
dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną przez Emitenta, Podmiot Świadczący 
Usługę Oferowania lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, lub uzasadnionego podejrzenia takiego 
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 
zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 
Oferty Publicznej na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo 
dalszego jej prowadzenia, lub opublikować, na koszt Emitenta lub Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania 
informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą Publiczną. 
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Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej na okres 
nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo dalszego jej prowadzenia, także 
w przypadku gdy: 

(i) Oferta Publiczna w znaczący sposób naruszałby interesy Inwestorów; 
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

Emitenta; 
(iii) działalność Emitenta 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. 

Ryzyko rozwiązania umowy na oferowanie 

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na oferowanie Obligacji serii B Vivid Games S.A., Podmiot Świadczący 
Usługę Oferowania ma prawo rozwiązać umowę na oferowanie ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy 
wedle jego oceny prowadzenie i zakończenie Oferty nie leżałoby w interesie Inwestorów. 

W przypadku rozwiązania umowy na oferowanie Oferta Publiczna Obligacji nie dojdzie do skutku a zwrot 
wpłaconych przez Inwestorów środków nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) 
Dni Roboczych od dnia rozwiązania wyżej wymienionej umowy. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek 
lub odszkodowań. 

Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji 

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach w razie likwidacji Emitenta obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z 
mocy ustawy z dniem otwarcia likwidacji. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału 
lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy, o której 
mowa powyżej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o 
Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części 
zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu 
wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta 
opóźnienia nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni. 

Ponadto zgodnie z pkt. 12 Warunków Emisji Obligacji serii B, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego 
Memorandum, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji po upływie I 
Okresu Odsetkowego. W przypadku skorzystania przez Emitenta z tego uprawnienia, wykupione Obligacje ulegną 
umorzeniu a Obligatariuszom nie będą przysługiwały prawa z wykupionych Obligacji (w tym prawo do wypłaty 
Odsetek od Obligacji) za cały okres, na który zostały wyemitowane.  

Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi 
Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może zostać uznany za nieważny. 

Nieopłacenie zapisu na Obligacje w terminie określonym w Warunkach Emisji powoduje nieważność złożonego 
Zapisu. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Zapisie nie oznacza 
automatycznie nieważności Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą 
pokrycie we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji, jednak 
w przypadku nadsubskrypcji, Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy 
przydziale. 
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Ryzyko związane z redukcją zapisów 

W przypadku, gdy wartość złożonych zapisów będzie wyższa od zakładanej maksymalnej wielkości emisji 
wskazanej w pkt 1.9. Warunków Emisji oraz w rozdziale I Memorandum, Emitent będzie uprawniony do 
przeprowadzenie redukcji zapisów zgodnie z pkt 6.10. WEO, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem 
Emitenta jakichkolwiek roszczeń. 

Oznacza to, że Emitent może przydzielić Inwestorowi mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu 
lub nie przydzielić ich w ogóle. W takim przypadku zwrot wpłaconych przez Inwestora środków lub różnicy 
pomiędzy wpłatą Inwestora a wartością przydzielonych Obligacji nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w 
terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek 
lub odszkodowań. 

Ryzyko związane ze zwrotem wpłat na Obligacje 

W przypadku przydzielenia przez Emitenta danemu Inwestorowi Obligacji w mniejszej liczbie niż została 
wskazana przez Inwestora w Formularzu Zapisu, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą, a kwotą stanowiącą iloczyn 
Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych danemu Inwestorowi Obligacji, winna zostać zwrócona w terminie 7 
(słownie: siedem) Dni Roboczych od Dnia Przydziału, na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu. 
Ryzyko nie dokonania takiego zwrotu w ogóle lub w stosownym terminie jest zminimalizowane przez okoliczność, 
że środki, które winny zostać zwrócone pozostawać będą na rachunku bankowym Podmiotu Świadczącego 
Usługę Oferowania. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, lub 
opóźnień w księgowaniu przelewów przez bank Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania lub bank Inwestora, 
zwrot nastąpi nieterminowo. 

Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obligacjami 

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów 
prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni 
na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot 
z zainwestowanego w Obligacje kapitału. 

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji 

Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę 
Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości 
nominalnej jednej Obligacji określonej w pkt. 1.5. Warunków Emisji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni 
Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach 
i wysokości. 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem 
wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich 
wykupu przez Emitenta. 

Zwłoka z wykonaniem w terminie, w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji, uprawnia 
Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać 
wykupowi przed Dniem Wykupu wskazanym w pkt 1.10. Warunków Emisji, w wyniku czego Emitent może być 
narażony na ryzyko utraty płynności. 

Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W 
takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź 
mogą zostać niezaspokojone w całości. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze 
będą musieli dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, co może generować po stronie 
Obligatariuszy dodatkowe koszty. 
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Ryzyko niskiej płynności Obligacji 

Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, że aby wyjść z inwestycji przed terminem wykupu konieczna 
jest ich sprzedaż innemu inwestorowi. W przypadku obligacji nienotowanych na rynku Catalyst, inwestor sam 
musi znaleźć podmiot zainteresowany kupnem posiadanych przez niego Obligacji i zawrzeć z nim umowę 
cywilno-prawną. 

Ryzyko związane z terminowym ustanowieniem zabezpieczenia Obligacji 

Obligacje będą zabezpieczone poprzez: zastaw rejestrowy na majątkowych prawach autorskich do gry 
komputerowej na urządzenia mobilne (gry mobilnej) pt. Real Boxing,  oświadczenie Emitenta o poddaniu się 
egzekucji oraz weksel in blanco. Na dzień emisji obligacji zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na 
autorskich prawach majątkowych prawach autorskich do gry Real Boxing nie zostało ustanowione, a Emitent 
zobowiązał się do złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego w ciągu 14 dni od dnia przydziału Obligacji 
oraz do ustanowienia zastawu rejestrowego (które następuje z chwilą wpisu zastawu do tego rejestru) nie później 
niż w terminie 180 dni od daty złożenia wniosku. Termin ustanowienia zabezpieczenia został przez Emitenta 
określony z uwzględnieniem faktu, że ustanawianie zastawu rejestrowego na majątkowych prawach autorskich 
do gry komputerowej nie jest powszechną praktyką w polskim obrocie prawnym. Istnieje więc ryzyko, że sąd 
rejestrujący zastaw poweźmie szereg wątpliwości dotyczących możliwości i warunków ustanowienia zastawu 
rejestrowego na takich prawach, co spowoduje nieplanowane przedłużenie postępowania rejestrowego.  Brak 
ustanowienia zabezpieczenia może spowodować uszczuplenie lub uniemożliwienie zaspokojenia roszczeń 
Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w wypadku braku środków Emitenta na spłatę zobowiązań wynikających 
z Obligacji. 

Ryzyko związane z ograniczeniem lub brakiem możliwości skorzystania z zabezpieczeń Obligacji i zaspokojenia 
Obligatariuszy w ramach egzekucji sądowej lub z przedmiotu zastawu 

 Emitent  ustanowi zabezpieczenie Obligacji w postaci oświadczenia w formie weksla in blanco z deklaracją 
wekslową oraz aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. Ta druga forma 
zabezpieczania pozwoli na ograniczenie sądowego postępowania egzekucyjnego jedynie do postępowania 
klauzulowego, a co za tym idzie znaczące przyspieszenie egzekucji (bez konieczności prowadzenia sporu 
sądowego). Efektywność egzekucji (zarówno co do zabezpieczenia z weksla jak i aktu notarialnego o poddaniu 
się egzekucji) zależeć jednak będzie w każdym przypadku od stanu majątku dłużnika z jakiego można będzie 
zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy tj. do stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub 
możliwości sprzedaży komorniczej innych składników majątku Emitenta.  

Emitent ustanowi również zabezpieczenie Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na autorskich prawach 
majątkowych do gry komputerowej na urządzenia mobilne (gry mobilnej) pt. Real Boxing. Zastaw ten pozwoli 
zaspokoić się Obligatariuszom z tych praw, niezależnie od tego kto będzie ich podmiotem w przyszłości oraz 
niezależnie od sytuacji innych składników majątku Emitenta. Wartość godziwa ww. praw została określona w 
wycenie sporządzonej przez niezależny podmiot Partner CRLS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Regułach i wynosi na 
dzień 3 lutego 2020. 17 383 000, 00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). 
Wycena została sporządzona na bazie modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.  

Ze względu na to, że przedmiotem wyceny i zastawu są autorskie prawa majątkowe do gry należy pamiętać, że 
rzeczywista wartość rynkowa gry, zwłaszcza dla jej potencjalnego nabywcy w ramach egzekucji z przedmiotu 
zastawu, może się okazać inna niż w ww. wycenie, w tym może być uzależniona od przychodów uzyskiwanych w 
chwili realizacji zabezpieczenia, a także od momentu w cyklu życia gry w jakim dojdzie do próby zaspokojenia się 
z przedmiotu zastawu.   

Dodatkowo, skuteczne zaspokojenie się obligatariuszy z przedmiotu zastawu może okazać się utrudnione lub 
wręcz niemożliwe, z uwagi na przeszkody w skutecznym zbyciu przedmiotu zastawu. Należy zwrócić uwagę, że 
zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z przedmiotu zastawu nastąpi albo w trybie sądowej egzekucji (zajęcie 
przedmiotu zastawu i jego sprzedaż przez komornika) albo poprzez zorganizowanie sprzedaży w drodze 
przetargu publicznego przez Administratora Zastawu poza sądową egzekucją i za pośrednictwem notariusza lub 
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komornika (art. 24 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów); możliwość przejęcia przez samego 
Administratora Zastawu przedmiotu zastawu na własność została wyłączona. W każdym więc przypadku  
możliwość i stopień zaspokojenia obligatariuszy zależeć będzie od popytu na grę i jej wartości rynkowej w danym 
momencie. Autorskie prawa majątkowe do gier na urządzenia mobilne nie stanowią przy tym przedmiotu 
występującego powszechnie w obrocie towarowym lub standardowych transakcji. Skuteczne zbycie jest więc 
uzależnione od pozyskania nabywcy, który z jednej strony będzie posiadał techniczne i organizacyjne możliwości 
wykorzystania nabytych praw (np. będzie posiadał odpowiedni biznesplan i możliwości dystrybucji gier w ramach 
platformy Android lub iOS), z drugiej zaś będzie dysponował funduszami niezbędnymi do sfinansowania nabycia 
i przejęcia dystrybucji jw. Liczba potencjalnych nabywców spełniających powyższe warunki jest ograniczona. 
Istnieje ryzyko, że żaden z podmiotów, które na rynku polskim zajmują się produkcją i/lub dystrybucją gier na 
urządzenia mobilne nie będzie zainteresowany nabyciem praw do gry Real Boxing, co wiązało się będzie z 
koniecznością poszukiwania potencjalnego nabywcy również za granicą, co może powodować znaczące 
przedłużenie procesu sprzedaży, zwiększenie kosztów zaspokojenia oraz nie gwarantuje jego skuteczności. Z 
drugiej strony nabywcy zainteresowani nabyciem praw do gry, ze względu na ograniczenia opisane w niniejszym 
punkcie Memorandum mogą nie być skłonni do zapłaty za nie ceny odpowiadającej wartości podanej w ww. 
wycenie na dzień 3 lutego 2020.  

Emitent zwraca również uwagę, że wykorzystanie i utrzymanie przedmiotu zastawu, jak również prowadzenie 
jego skutecznej dystrybucji wymaga specjalistycznej wiedzy, środków technicznych i nakładów, którymi 
dysponuje Emitent i inne podmioty prowadzące działalność zbliżoną do Emitenta (umowy na dystrybucję w Apple 
App Store lub Google Play, kanały promocyjne, wykwalifikowany zespół serwisowy). W wypadku zaniechania  
dokonywania nakładów na przedmiot zastawu (przykładowo w związku z zakończeniem lub znaczącym 
ograniczeniem skali działalności Emitenta), szczególnie w postaci aktualizacji i promocji, wartość rynkowa 
przedmiotu zastawu może się zmniejszyć w stosunku do wartości określonej w wycenie. Również realizacja 
uprawnień obligatariuszy może się okazać utrudniona lub niemożliwa w wypadku braku technicznego wsparcia 
ze strony Emitenta - przeniesienie praw do gry Real Boxing na inny podmiot wymaga dla pełnej użyteczności praw 
dla nabywcy również dokonania szeregu czynności technicznych przez Emitenta (np. wydanie kopii gry, transfer 
gry na inne konto dystrybutora). Emitent dołoży starań, aby w możliwym zakresie wyeliminować ww. 
ograniczenia i ułatwić ewentualną sprzedaż przedmiotu zastawu tj. zdeponuje pod kontrolą Administratora 
Zastawu lub notariusza kopię gry wraz z jej dokumentacją, tak aby ewentualny nabywca praw nie ponosił już 
ryzyka dochodzenia wydania kopii gry przez Emitenta. 

Dodatkowym ograniczeniem dla skorzystania z zabezpieczeń przez Obligatariuszy jest okoliczności, iż zgodnie z 
przepisami prawa wykonywanie ich praw i obowiązków wynikających z zabezpieczeń powierzono 
Administratorowi Zabezpieczeń (Administratorowi Zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów oraz Administratorowi Zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 ustawy o 
obligacjach). Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał ww. prawa i obowiązki w imieniu własnym, ale na 
rzecz Obligatariuszy, na podstawie umowy o ustanowieniu administratora zabezpieczeń z Emitentem. 
Administrator Zabezpieczeń może jednak uzależnić podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do skorzystania 
z zabezpieczeń od pokrycia ich kosztów, w tym przez Emitenta lub od wniosku lub zgody Zgromadzenia 
Obligatariuszy. W przypadku braku pokrycia kosztów działania Administratora Zabezpieczeń lub odpowiedniej 
uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy działania jw. nie będą podejmowane. 

Ryzyko związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy 

Zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji i Ustawy o Obligacjach, Obligatariusze mogą podejmować decyzje 
działając w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji, jak również w innych sprawach 
określonych w Ustawie o obligacjach. Tym samym Obligatariusz potencjalnie nie będzie mógł samodzielnie - bez 
współdziałania z innymi Obligatariuszami - zmienić Warunków Emisji w porozumieniu z Emitentem, ani wykonać 
niektórych z przysługujących mu uprawnień, ponieważ wymagają one uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, które 
zapadają większością głosów. 
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Ryzyko związane z utworzeniem ewidencji i rejestracją obligacji w KDPW 

Zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach i art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą 
dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji. Agent Emisji tworzy Ewidencję po spełnieniu 
wymogów określonych w Ustawie o Obrocie. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niezgodności, które 
nie zostaną usunięte przez Emitenta lub w wypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu może powstać 
opóźnienie w utworzeniu Ewidencji lub w ostateczności Agent Emisji może nie utworzyć Ewidencji, co 
uniemożliwiłoby rejestrację Obligacji w KDPW. Warunkiem koniecznym zarejestrowania Obligacji w KDPW jest 
zapisanie Obligacji w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji oraz przesłanie przez Agenta Emisji zlecenia 
rejestracji Obligacji do KDPW. 

Rejestracja Obligacji w KDPW nastąpi w trybie par. 11 Szczegółowych zasad działania KDPW. Rejestracja i nabycie 
Obligacji nastąpi w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji nabycia Obligacji. Emisja Obligacji 
nastąpi poprzez zapisanie Obligacji na rachunkach Inwestorów, prowadzonych przez uczestników systemu 
depozytowego. Emisja Obligacji może ulec opóźnieniu, lub może nie dojść do skutku, w przypadku opóźnienia w 
rejestracji Obligacji w KDPW lub gdy KDPW ostatecznie odmówi zarejestrowania Obligacji.  

W powyższych przypadkach wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki pieniężne 
wskazane w Formularzu Zapisu na Obligacje bez odsetek lub odszkodowań. Środki przelane przez Inwestorów z 
tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane
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III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM 
 

1. OŚWIADCZENIE EMITENTA 
 

Nazwa (firma):   Vivid Games Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Bydgoszcz, Polska 

Adres:    ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Telefon:    + 48 (52) 321 57 28 

Fax:    + 48 (52) 522 21 30 

Poczta e-mail:   info@vividgames.com 

Strona www:   www.vividgames.com 

 

Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w 
niniejszym Memorandum. 

Osoby działające w imieniu spółki Vivid Games S.A.: 

(i) Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu 
(ii) Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Vivid Games S.A. 

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 

 

 

 

http://www.vividgames.com/


MEMORANDUM INFORMACYJNE VIVID GAMES S.A. 

  
 
 

36 | S t r o n a  
 

2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ OFEROWANIA 
 

Nazwa (firma):   Ventus Asset Management S.A. 

Siedziba:   Warszawa, Polska 

Adres:    ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 

Telefon:    + 48 22 110 27 27 

Poczta e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

Strona www:   www.ventusam.pl 

Ventus Asset Management S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę 
sporządził przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialny za następujące części Memorandum: 

(i) Rozdział I Wstęp 
(ii) Rozdział II  Czynniki ryzyka 
(iii) Rozdział III Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum – pkt 2 
(iv) Rozdział IV Dane o emisji, poza pkt 9 i 13  
(v) Rozdział VI Załączniki nr 4 i 5 

Osoby działające w imieniu Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A.: 

(i) Sergiusz Góralczyk – Prezes Zarządu 
(ii) Rafał Górniewicz – Członek Zarządu 
(iii) Maciej Kazimierczak – Członek Zarządu 

Sposób reprezentacji spółki Ventus Asset Management S.A.: 

(i) dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub 
(ii) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem 

Oświadczenie osób działających w imieniu Ventus Asset Management S.A. 

 

http://www.ventusam.pl/
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IV. DANE O EMISJI 
 

Obligacje serii B są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj.  w 
trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, w 
sposób wskazany w art. 37b  ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. na podstawie udostępnionego przez Emitenta 
Memorandum Informacyjnego. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest 
dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na 
zapłacie kwoty wartości nominalnej Obligacji i kwoty Odsetek na zasadach i w terminach określonych w 
Warunkach Emisji. 

Obligacje serii B są obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu i będą podlegały rejestracji  w KDPW. 

Zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie, prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji 
osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom 
wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. Po rejestracji Obligacji w KDPW, zostaną one 
zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych Obligatariuszy, Rachunkach Zbiorczych lub w Rejestrze 
Sponsora Emisji. 

 

1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, 
WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZONYCH PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH 

 

Przedmiotem oferty Obligacji serii B jest nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela 
serii B, o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 
5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych. Cena Emisyjna Obligacji serii B wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) 
złotych za Obligację. 

Podstawą prawną emisji Obligacji serii B objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym jest uchwała zarządu 
Emitenta nr 1/03/2020 z dnia 6 marca 2020 r. 

Obligacje serii B nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność tych Obligacji. 

Obligacje serii B nie inkorporują żadnych uprzywilejowań. Z Obligacjami serii B nie są związane żadne dodatkowe 
świadczenia. 

Obligacje Emitenta są emitowane jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy o 
Obligacjach. Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu 
Obligacji (po przydziale Obligacji i dokonaniu odpowiedniego zapisu w Ewidencji oraz rejestracji w Depozycie). 
 
Obligacje serii B są obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w KDPW. 
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2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZE WSKAZANIEM ORGANU 
LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ 
TREŚCI 

 

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. 

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz uchwała zarządu Emitenta  nr 1/03/2020 r. z 
dnia 6 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii B.  

Obligacje są oferowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów 
wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, w sposób wskazany w art. 37b ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej tj. na podstawie udostępnionego przez Emitenta Memorandum Informacyjnego. 
Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest zarząd Spółki. 

Warunki Emisji Obligacji oraz Formularz Zapisu na Obligacje serii B stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i nr 5 
do niniejszego Memorandum. 

 

Uchwała Zarządu Vivid Games S.A. w sprawie emisji Obligacji serii B 
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3. WSKAZANIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W 
TYM WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA, TERMINÓW, OD KTÓRYCH NALEŻY SIĘ OPROCENTOWANIE, 
TERMINÓW USTALANIA PRAW DO OPROCENTOWANIA I TERMINÓW WYPŁATY OPROCENTOWANIA, 
TERMINÓW I ZASAD WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZASAD I SPOSOBU REALIZACJI PRAW Z 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZEZ EMITENTA, 
PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 
ZAKRESU ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCÓW I EMITENTA ORAZ, W PRZYPADKU 
ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, WSKAZANIE WALUTY, W JAKIEJ ŚWIADCZENIA BĘDĄ WYPŁACANE. 
 

3.1. Informacja o prawach wynikających z emitowanych papierów wartościowych 
 

Obligacje serii B uprawniają do następujących świadczeń: 

(i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty wykupu na warunkach i w terminach 
określonych poniżej, 

(ii) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach i w terminach 
określonych poniżej. 

Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy dotyczące instrumentów finansowych, oraz po 
rejestracji w KDPW - Regulacje KDPW. 

W przypadku opóźnienia w płatnościach świadczeń z Obligacji, Obligatariuszom przysługiwać będą odsetki 
ustawowe na zasadach ogólnych. 

Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich potrąceń lub pobrań z 
tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli takie wynikają z mocy przepisów 
wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji. 

Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotów wyrównujących pobrane podatki ani żadnych 
dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i 
zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych. 

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w KDPW. 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 
prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 
papierów wartościowych. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji będzie odbywać się zgodnie z 
Ustawą o Obligacjach i Ustawą o Obrocie, a także zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji.  

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW i funkcjonujących w jego ramach Rachunków Papierów Wartościowych 
prowadzonych przez firmy inwestycyjne, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm 
inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Wypłata świadczeń należnych 
Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, 
obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami podmiotów prowadzących Rachunki Papierów 
Wartościowych Obligatariuszy. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 
zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 
oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 



MEMORANDUM INFORMACYJNE VIVID GAMES S.A. 

  
 
 

42 | S t r o n a  
 

wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z 
obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Świadczenia z Obligacji podlegać będą wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym 
przepisom prawa polskiego. 

Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w 
Dniu Ustalenia Praw, a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą 
posiadali Obligacje w Dniu Ustalenia Praw za ostatni Okres Odsetkowy. 

Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z tej Obligacji nie mogą być 
przenoszone. 

Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

3.2. Warunki, terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania 
 

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Przydziału według stałej stopy procentowej równej 8,5% 
(słownie: osiem procent 50/100) w stosunku rocznym. 

Odsetki będą obliczane na każdy Okres Odsetkowy od wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z następującym 
wzorem: 

 
K = N * 8,5% * (L/365) 

 
gdzie: 
K – oznacza Odsetki za jedną Obligację na dany Okres Odsetkowy 
N – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji 
L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym  
(przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu, o którym mowa w pkt 10.5. Warunków Emisji, liczba 
dni ulega odpowiedniemu skróceniu) przy zaokrągleniu wyniku takiego obliczenia w górę lub dół do 
jednego grosza, przy czym wartość 50/100 lub wyższa będzie zaokrąglona w górę). 
 

Odsetki będą płatne co trzy miesiące z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna 
się od Dnia Przydziału (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu pierwszego Okresu Odsetkowego (łącznie 
z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu 
Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 

 

Nr okresu 
odsetkowego 

Pierwszy Dzień Okresu 
Odsetkowego  

Dzień Płatności Odsetek (ostatni dzień 
Okresu Odsetkowego) 

I. Dzień Przydziału 17 lipca 2020 r. 

II. 18 lipca 2020 r. 17 października 2020 r. 

III. 18 października 2020 r. 17 stycznia 2021 r. 

IV. 18 stycznia 2021 r.  17 kwietnia 2021 r. 

V. 18 kwietnia 2021 r. 17 lipca 2021 r. 

VI. 18 lipca 2021 r. 17 października 2021 r. 
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VII. 18 października 2021 r. 17 stycznia 2022 r. 

VIII. 18 stycznia 2022 r. 17 kwietnia 2022 r. 

 

W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek nie wypada w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się zapłacić 
Odsetki w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku 
Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek 
inne dodatkowe płatności. 

Obligacje serii B są obligacjami na okaziciela niemającymi postaci dokumentu i będą podlegały rejestracji w 
KDPW. 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 
prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 
papierów wartościowych. 

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 
Jeżeli Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym 
Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty wcześniejszego wykupu będzie 
kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu Wcześniejszego 
Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub 
jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom 
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. 

Dzień Ustalenia Praw do otrzymywania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu 
przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, 
Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu. Po ustaleniu Obligatariuszy uprawnionych do świadczeń z 
tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone. 

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz 
firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Wypłata świadczeń należnych 
Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, 
obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami podmiotów prowadzących Rachunki Papierów 
Wartościowych i Rachunek Zbiorczy. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 
zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 
oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 
wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczeń zgodnie z 
obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na 
który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia. 

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do 
otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie 
zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do 
liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 
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(i) odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji, 
(ii) Odsetki 
(iii) wartość nominalna. 

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

3.3. Warunki, terminy i zasady wykupu papierów wartościowych 
 

Wszystkie Obligacje serii B zostaną wykupione przez Emitenta najpóźniej w Dniu Wykupu tj. 17 kwietnia 2022 
roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego 
Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji określonej w pkt. 1.5. Warunków Emisji, powiększonej 
o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. 

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisana na rzecz Obligatariusza na Rachunku 
Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, lub w Rejestrze Sponsora Emisji  w Dniu Ustalenia Prawa do 
otrzymywania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed Dniem 
Wykupu. 

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu. 

Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z 
tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego Obligatariusza, służącego do obsługi 
Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczego, lub Rejestru Sponsora Emisji, kwotą równą 
iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o 
naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.  

Emitent dopuszcza możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny 
nabycia obligacji nowej emisji Emitenta. 

3.4. Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji 
 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 
prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 
papierów wartościowych. 

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 
Jeżeli Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym 
Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty wcześniejszego wykupu będzie 
kolejny Dzień Roboczy przypadający po dniu Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu 
Wcześniejszego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, 
odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom 
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. 

Dzień Ustalenia Praw do otrzymywania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu 
przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, 
Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu. Po ustaleniu Obligatariuszy uprawnionych do świadczeń z 
tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji będzie się odbywać zgodnie z 
Ustawą o Obligacjach i Ustawą o Obrocie, a także z zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji. 
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Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz 
firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy lub Rachunek Zbiorczy, lub Rejestr 
Sponsora Emisji. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze 
zdematerializowanych papierów wartościowych, obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami 
podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy, Rachunek Zbiorczy oraz Rejestr 
Sponsora Emisji. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 
zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 
oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 
wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczeń zgodnie z 
obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na 
który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia. 

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do 
otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie 
zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do 
liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 

(i) odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji, 
(ii) Odsetki, 
(iii) wartość nominalna. 

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

 

4. OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU, FORMY I PRZEDMIOTU ZABEZPIECZEŃ 
 

Obligacje Emitenta są emitowane jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy o 
Obligacjach. Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu 
Obligacji (po przydziale Obligacji i dokonaniu odpowiedniego zapisu w Ewidencji oraz rejestracji w Depozycie). 
 
Wierzytelności wynikające z Obligacji serii B zostaną zabezpieczone poprzez: 

(i) ustanowienie przez Emitenta zastawu rejestrowego na autorskich prawach majątkowych Emitenta do 
gry komputerowej pt. Real Boxing (dalej zwane: „Prawa Autorskie”, „Przedmiot Zastawu”), 

(ii) złożenie przez Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 
777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej zwane „Oświadczeniem”), 

(iii) weksel in blanco z deklaracją wekslową. 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na Prawach Autorskich nastąpi na rzecz Administratora Zastawu w 
rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym. Administrator Zastawu będzie wykonywał prawa i 
obowiązki zastawnika wynikające z umowy zastawu oraz Ustawy o Zastawie Rejestrowym we własnym imieniu, 
ale na rzecz Obligatariuszy. 

Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 
nastąpi poprzez jego złożenie w formie aktu notarialnego bezpośrednio na rzecz każdego z Obligatariuszy. 
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Weksel in blanco zostanie wystawiony na rzecz Administratora Zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o 
Obligacjach. Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu weksla in 
blanco w imieniu własnym, ale na rachunek Obligatariuszy. 

Funkcję zarówno Administratora Zabezpieczeń jak i Administratora Zastawu będzie pełnił jeden podmiot: Veon 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Wyżej wymienione zabezpieczenia stanowić będą również zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kosztów 
zaspokojenia się Obligatariuszy (koszty windykacji, egzekucji, sprzedaży pozaegzekucyjnej) oraz wierzytelności 
wynikających z Umowy o Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń.  

Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zastawu lub Administratora 
Zabezpieczeń bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt 17.8.13. oraz pkt 17.10.5. Warunków 
Emisji. 

4.1. Zastaw rejestrowy na Prawach Autorskich (Zastaw Rejestrowy) 

Ustanowienie zastawu rejestrowego na Prawach Autorskich nastąpi poprzez zawarcie przez Emitenta umowy 
zastawniczej z Administratorem Zastawu oraz wpis zastawu w rejestrze zastawów. Emitent jest odpowiedzialny 
za przygotowanie i złożenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego – rejestru zastawów oraz za wpis zastawu 
do rejestru zgodnie z takim wnioskiem. 
Zastaw rejestrowy na Prawach Autorskich zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 
równowartość 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. Zabezpieczenie obejmować będzie wszelkie 
wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji, w szczególności z tytułu wykupu, odsetek od Obligacji, w 
tym odsetek za opóźnienie, a także koszty zaspokojenia ww. wierzytelności i wierzytelności wynikające z Umowy 
o Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń. 
Zastaw rejestrowy na Prawach Autorskich zostanie ustanowiony po wydaniu Obligacji (po przydziale Obligacji i 
dokonaniu odpowiedniego zapisu w Ewidencji oraz rejestracji w Depozycie). 
Emitent zobowiązuje się do złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego na Prawach Autorskich (dalej zwane: 
„Wniosek o wpis Zastawu Rejestrowego”) we właściwym sądzie rejestrowym w terminie 14 (słownie: 
czternaście) Dni Roboczych od Dnia Przydziału oraz do zapewnienia wpisu zastawu rejestrowego na Prawach 
Autorskich w terminie 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od daty złożenia Wniosku o wpis Zastawu 
Rejestrowego. 
Prawa Autorskie przysługujące Emitentowi i będące przedmiotem zastawu obejmują całość autorskich praw 
majątkowych do gry komputerowej pt. Real Boxing, w tym następujące pola eksploatacji: 

(i) wprowadzenie zmian, poprawek i aktualizacji do gry, w tym zmiana tytułu gry; 
(ii) łączenie gry lub jej części z innymi dziełami, w szczególności z grafiką, wideo oraz oprogramowaniem 

komputerowym; 
(iii) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy gry; 
(iv) wydanie (wprowadzenie do obrotu), dystrybucja i prowadzenie sprzedaży gry przez kanał dystrybucji 

lub udostępnianie gry do pobrania lub zakupu w jakikolwiek inny sposób; 
(v) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie gry lub jej części lub udostępnianie 

w jakikolwiek inny sposób; 
(vi) wprowadzanie do pamięci komputerów, Internetu, wewnętrznych sieci nabywcy; 
(vii) wykorzystywanie gry lub jej części w marketingu i wszelkich działaniach promocyjnych; 
(viii) wykorzystywanie jakichkolwiek dzieł stworzonych na podstawie umowy przenoszącej prawa na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

Emitentowi przysługuje też prawo do tworzenia utworów zależnych, jak również do rozporządzania i korzystania 
z praw do tych utworów. 
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Prawa Autorskie w zakresie jw. przysługują Emitentowi w związku z faktem, że gra stanowi sumę utworów 
stworzonych przez pracowników i współpracowników Spółki, którzy przenieśli na Spółkę całość majątkowych 
praw autorskich lub prawa takie zostały przez Emitenta nabyte w sposób pierwotny. 

Na potrzeby zabezpieczenia Emisji Obligacji, Prawa Autorskie jw. zostały wycenione zgodnie z art. 30 Ustawy o 
Obligacjach przez spółkę Partner CRLS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Regułach. Wybór podmiotu dokonującego 
wyceny został dokonany z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 30 Ustawy o Obligacjach. 
Wycena Przedmiotu Zastawu wskazuje jako wartość godziwą Praw Autorskich na dzień 26 lutego 2020 r., 
oszacowaną na bazie modelu zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, na kwotę: 17 383 000, 00 zł 
(słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Wycena Przedmiotu Zastawu 
stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji. 
W przypadku niewykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji i zgodnie z procedurą określoną 
w ppkt od 4.1.1. do 4.1.4. niniejszego Memorandum, Administrator Zastawu jest uprawniony do dochodzenia 
zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy. 
 

4.1.1. Zaspokojenie z Przedmiotu Zastawu nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub 
w sposób wskazany w punktach poniżej. 

4.1.2. Umowa zastawu pomiędzy Emitentem a Administratorem Zastawu przewidywać będzie możliwość 
zaspokojenia się przez sprzedaż Przedmiotu Zastawu w drodze przetargu publicznego, który 
przeprowadzi notariusz lub komornik, zgodnie z art. 24 Ustawy o Zastawie Rejestrowym. 
Administrator Zastawu może jednak uzależnić uruchomienie procedury zaspokojenia się przez 
sprzedaż Przedmiotu Zastawu w drodze przetargu publicznego od zgody Zgromadzenia 
Obligatariuszy wyrażonej w odpowiedniej uchwale oraz od dodatkowego zabezpieczenia kosztów 
organizacji takiego przetargu, w tym kosztów opracowania odpowiednich wycen Przedmiotu 
Zastawu. 

4.1.3. W celu umożliwienia realizacji sprzedaży Przedmiotu Zastawu w drodze przetargu publicznego, 
który przeprowadzi notariusz lub komornik, zgodnie z art. 24 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, 
Emitent w terminie 14 (słownie: czternaście) Dni Roboczych od wpisu zastawu do rejestru zastawów 
złoży w depozycie kopię gry komputerowej pt. Real Boxing wraz z kompletną dokumentacją 
projektową i techniczną, w tym w formie kodu źródłowego, kodu wynikowego oprogramowania 
(pliki wykonywalne) oraz poszczególnych plików graficznych, dźwiękowych i innych (Kopia Gry). 
Kopia Gry zostanie złożona w depozycie na koszt Emitenta na okres co najmniej 30 miesięcy od Dnia 
Przydziału. Złożenie Kopii Gry w depozycie nastąpi poprzez zapisanie Kopii Gry przez Emitenta na 
przestrzeni dyskowej pod wyłączną kontrolą Administratora Zastawu w tzw. chmurze obliczeniowej 
zapewnianej w ramach usługi Amazon 53 firmy Amazon Web Services, OneDrive firmy Microsoft 
lub innej usługi o porównywalnych parametrach i renomie. Kopia gry zdeponowana jw. będzie 
aktualizowana przez Emitenta na bieżąco wraz z rozwojem gry, w terminach ustalonych z 
Administratorem Zastawu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów 
depozyt na warunkach jw. nie będzie możliwy, Emitent zobowiązuje się złożyć Kopię Gry na ww. 
okres w depozycie notarialnym i do jej aktualizacji co najmniej w Dniu Przydziału Obligacji, w dniu 
premiery gry na platformie Apple App Store. Złożenie Kopii Gry oraz jej aktualizacja jw. zostanie 
potwierdzone przez oświadczenie Emitenta. Warunki depozytu upoważniać będą Administratora 
Zastawu do korzystania z Kopii Gry w celu potwierdzenia jej złożenia w depozycie oraz jej pobrania 
w dniu ogłoszenia sprzedaży Przedmiotu Zastawu zgodnie z art. 24 Ustawy o Zastawie Rejestrowym 
w celu dokonania sprzedaży i wydania gry kupującemu. 

4.1.4. Umowa zastawnicza nie będzie przewidywać możliwości przejęcia Przedmiotu Zastawu przez 
Administratora Zastawu na własność zgodnie z art. 22 Ustawy o Zastawie Rejestrowym. 
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Emitent uprawniony jest do zmiany Administratora Zastawu pod warunkiem zapewnienia przejęcia całości praw 
i obowiązków z umowy zastawu przez nowego administratora zastawu. W przypadku rozwiązania Umowy o 
Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń w zakresie administracji zastawem przez Administratora Zastawu z 
winy Emitenta, Emitent odpowiada za zapewnienie przejęcia całości praw i obowiązków z umowy zastawu przez 
nowego administratora zastawu oraz skutki braku realizacji zabezpieczenia lub jego wygaśnięcia. 
 

4.2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC 

Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji z całego 
majątku Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, nastąpi poprzez jego złożenie w 
formie aktu notarialnego bezpośrednio na rzecz każdego z Obligatariuszy. 
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w terminie 14 (słownie: czternaście) Dni Roboczych od 
Dnia Przydziału. 
Poddanie się egzekucji obejmować będzie wszelkie zobowiązania pieniężne, które będą wynikać z Obligacji, w 
szczególności należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków 
poniesionych w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji, przy czym: 
 

(i) Oświadczenie na rzecz danego Obligatariusza będzie składane do wysokości stanowiącej iloczyn 
Obligacji objętych przez danego Obligatariusza i 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości 
nominalnej jednej Obligacji; 

(ii) powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez Obligatariusza 
na rzecz innego podmiotu, jak i do dalszych przypadków zbyć Obligacji; 

(iii) Obligatariusz będzie uprawniony do występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności 
takiemu aktowi notarialnemu w terminie do 17 kwietnia 2023 roku, każdorazowo do wysokości 
stanowiącej iloczyn Obligacji objętych przez danego Inwestora lub posiadanych przez Obligatariusza, 
który nabył Obligacje na rynku wtórnym i 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej 
jednej Obligacji. 
 

4.3. Weksel in blanco 

Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci wystawienia weksla in blanco nastąpi poprzez podpisanie 
deklaracji wekslowej z Administratorem Zabezpieczeń oraz wystawienie weksla in blanco na rzecz Administratora 
Zabezpieczeń. 

Administrator Zabezpieczeń będzie upoważniony do wypełnienia weksla do kwoty stanowiącej równowartość 
150% wartości nominalnej objętych Obligacji. Weksel będzie obarczony klauzulą „bez protestu” oraz klauzulą  
„nie na zlecenie” i innymi klauzulami pozwalającymi zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy. Administrator 
Zabezpieczenia będzie uprawniony do jego wypełnienia w przypadku niezaspokojenia przez Emitenta 
wymagalnych wierzytelności z Obligacji (z tytułu wykupu, odsetek, w tym odsetek za opóźnienie) lub innych 
wierzytelności zabezpieczonych. Suma, na jaką Administrator będzie miał prawo wypełnić weksel będzie 
odpowiadać wartości ww. wierzytelności zabezpieczonych do dnia przedstawienia weksla do zapłaty. 
Wypełniony weksel Administrator Zabezpieczenia będzie uprawniony przedstawić do zapłaty, a w przypadku 
niezapłacenia sumy wekslowej w terminie 5 (słownie: pięć) dni od daty wezwania, wystąpić o wydanie nakazu 
zapłaty bez protestu. 

Weksel in blanco z deklaracją wekslową zostaną podpisane po wydaniu Obligacji (po przydziale Obligacji i 
dokonaniu odpowiedniego zapisu w Ewidencji oraz rejestracji w Depozycie). Emitent zobowiązuje się do 
wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej w terminie 14 (słownie: czternaście) Dni Roboczych od 
Dnia Przydziału. 
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Zaspokojenie z wykorzystaniem weksla in blanco nastąpi w drodze sądowego postępowania nakazowego oraz 
egzekucyjnego – po uzyskaniu nakazu zapłaty. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wszcząć postępowanie 
sądowe i podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia wierzytelności poprzez realizację praw wynikających z 
weksla in blanco po nadaniu do Emitenta wezwania do zapłaty przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe na adres Emitenta wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego. 

W przypadku zmiany Administratora Zabezpieczeń Emitent jest zobowiązany do złożenia kolejnego weksla in 
blanco na rzecz nowego administratora zabezpieczeń. W przypadku rozwiązania Umowy o ustanowienie 
Administratora Zabezpieczeń w zakresie administracji zabezpieczeń poza zastawem rejestrowym – przez 
Administratora Zabezpieczeń z winy Emitenta, Emitent odpowiada za wystawienie weksla jw. nowemu 
administratorowi oraz za skutki braku realizacji zabezpieczenia lub jego wygaśnięcia. 

 

4.4. Sposób realizacji zabezpieczeń 

W przypadku niezaspokojenia przez Emitenta wymagalnych wierzytelności z Obligacji (z tytułu wykupu, odsetek, 
w tym odsetek za opóźnienie) lub innych wierzytelności zabezpieczonych zabezpieczeniami jw. Administrator 
Zastawu i Administrator Zabezpieczeń (dalej łącznie: „Administrator”) wezwie Emitenta na piśmie pod rygorem 
nieważności do zapłaty wymagalnych wierzytelności jw. w terminie nie krótszym niż 5 (słownie: pięć) Dni 
Roboczych. Wezwanie polegać będzie na nadaniu do Emitenta wezwania do zapłaty przesyłką rejestrowaną w 
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres Emitenta wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Po upływie dodatkowego terminu na zapłatę jw. Administrator doręczy Emitentowi zawiadomienie wskazujące 
wybrany przez Administratora sposób zaspokojenia wierzytelności, w tym z Przedmiotu Zastawu (sądowe 
postępowanie egzekucyjne lub pozaegzekucyjna sprzedaż Przedmiotu Zastawu). 
Administrator może uzależnić wybór sposobu dochodzenia zaspokojenia od wniosku lub zgody Obligatariuszy 
posiadających Obligacje o wartości nominalnej co najmniej 20% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych 
Obligacji lub zgody wyrażonej w odpowiedniej uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy. Administrator może 
również uzależnić dochodzenie zaspokojenia od zabezpieczenia kosztów danego sposobu zaspokojenia. 
 
Poza zakresem wynikającym z Umowy o Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń, Administrator nie jest 
zobowiązany do finansowania lub organizowania finansowania czynności niezbędnych do zaspokojenia roszczeń 
Obligatariuszy, w szczególności w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Administratora lub braku pokrycia 
kosztów przez Emitenta zgodnie z Umową o Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń. W tym ostatnim 
przypadku Administrator Zabezpieczenia nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności 
wynikających z Warunków Emisji. 
 

4.4.1. Administrator będzie zaspokajać i rozliczać należności Obligatariuszy na bieżąco, odpowiednio do 
postępów egzekucji z majątku Emitenta, w tym z Przedmiotu Zastawu. Poszczególne rodzaje 
wierzytelności będą zaspokajane i rozliczane przez Administratora w następującej kolejności: 
 

(i) koszty zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy oraz wierzytelności wynikających z Umowy o 
Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń, 

(ii) odsetki za opóźnienie w zapłacie należnych Obligatariuszowi wierzytelności, 
(iii) odsetki za poszczególne Okresy Odsetkowe, w przypadku konieczności zaspokojenia wierzytelności z 

tytułu Odsetek za więcej niż jeden Okres Odsetkowy, w pierwszej kolejności zaspokajane będą 
wierzytelności odsetkowe wymagalne wcześniej, 

(iv) wierzytelności główne Obligatariuszy (z tytułu wykupu Obligacji). 

Należności wymienione w ppkt 4.4.1. powyżej w dalszej kolejności będą zaspokajane po całkowitym zaspokojeniu 
i rozliczeniu należności wymienionych wcześniej. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na 
zaspokojenie należności wszystkich Obligatariuszy lub wierzytelności danego rodzaju, to należności będą 
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zaspokajane proporcjonalnie do ilości posiadanych przez Obligatariuszy Obligacji (środki zostaną podzielone 
przez liczbę Obligacji i wypłacane per Obligacja). Rozliczenie należności nastąpi poprzez przekazanie 
odpowiednich kwot na rachunki wskazane przez Obligatariuszy, a w przypadku niemożności zidentyfikowania 
Obligatariusza, poprzez ich przekazanie do depozytu sądowego. 
Wszelkie wypłaty środków pieniężnych na rzecz uprawnionych Obligatariuszy z tytułu egzekucji prowadzonej 
przez Administratora Zabezpieczeń będą dokonywane przez KDPW. 

 
5. OKREŚLENIE INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 3 rozdziału IV niniejszego Memorandum. 

 
6. INFORMACJE O BANKU REPREZENTANCIE LUB ADMINISTRATORZE HIPOTEKI, USTANOWIONYCH W 

ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI 
 

Obligacje serii B nie są zabezpieczone hipoteką, w związku z czym nie zachodzą przesłanki podpisania umowy z 
administratorem hipoteki. 

 
7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA 
 

Z Obligacji nie wynikają uprawnienia do pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami Emitenta. 

 
8. INFORMACJE O WARUNKACH I SYTUACJACH, W KTÓRYCH EMITENT MA PRAWO ALBO JEST 

ZOBOWIĄZANY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ 
INFORMACJE O SYTUACJACH I WARUNKACH, PO SPEŁNIENIU KTÓRYCH POSIADACZ PAPIERU 
WARTOŚCIOWEGO UZYSKA PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERU WARTOŚCIOWEGO 
PRZEZ EMITENTA 
 

8.1. Wcześniejszy wykup obligacji z mocy ustawy 
 

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, w przypadku likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają 
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego 
podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, 
który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do 
ich emitowania. 

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi z mocy ustawy, równa będzie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 
(ii) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu 

wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa. 
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8.2. Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie Obligatariusza 
 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości 
lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, 
natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego 
przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wskazanych 
w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 
 
Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższych okoliczności 
oraz o wynikającym z tego prawie do wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza poprzez zamieszczenie 
stosownej informacji na swojej stronie internetowej www.vividgames.com . 

Żądanie wcześniejszego wykupu jest składane przez Obligatariusza do uczestnika KDPW prowadzącego rachunek 
Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta w dowolnym terminie po wystąpieniu okoliczności, o 
których mowa w pkt 11.1. i 11.2. WEO. Wypłata świadczenia wynikającego ze złożenia prze Obligatariusza 
żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przypadnie niezwłocznie po doręczeniu Emitentowi żądanie 
wcześniejszego wykupu złożonego przez Obligatariusza, nie później jednak niż w terminie 10 (słownie: dziesięć) 
Dni Roboczych od doręczenia Emitentowi powyższego żądania Obligatariusza. 

Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z Emitentem w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów 
postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego wykupu. 

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji żądania przez Obligatariusza 
wcześniejszego wykupu, równa będzie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 
(ii) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu 

wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna, zgodnie z żądaniem wcześniejszego wykupu, o 
którym mowa w pkt. 11.3. WEO. 
 

8.3. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta („Opcja Call”) 
 

Emitent będzie miał prawo dokonać obligatoryjnego wykupu całości albo części Obligacji wcześniej niż przez 
Dniem Wykupu (dalej: „Dzień Wcześniejszego Wykupu”).  

Emitent może wykupić Obligacje w całości lub części od wszystkich Obligatariuszy na własne żądanie, nie 
wcześniej niż po upływie I Okresu Odsetkowego, zgodnie z pkt.1.13. WEO.  

Emitent może skorzystać Opcji Call wielokrotnie. 

Emitent poda informację o żądaniu, o którym mowa w pkt 12.1. WEO, publikując ją na stronie internetowej 
www.vividgames.com w terminie przypadającym nie później niż 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych przed 
Dniem Wcześniejszego Wykupu. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta przeprowadzany będzie zgodnie z 
Regulacjami KDPW. 

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza 
za każdą wykupowaną Obligację kwoty równą sumie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 

http://www.vividgames.com/
http://www.vividgames.com/
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(ii) Odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od początku Okresu Odsetkowego, w 
którym następuje Dzień Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu 
(łącznie z tym dniem). 

 

9. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 
EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
 

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących z bieżącej 
działalności Emitenta. 

 
10. PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU 

 

Emitent nie określił minimalnej liczby Obligacji, które muszą być subskrybowane aby emisja doszła do skutku, tak 
więc próg dojścia emisji do skutku w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 

 
11. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH 

 

Obligacje serii B nie są obligacjami przychodowymi. 

 
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA MAJĄ ZOSTAĆ SPŁACONE ZE 

ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z INNYCH ŚRODKÓW 
UZYSKANYCH W CELU SPŁATY TYCH OBLIGACJI 
 

Obligacje serii B nie są obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty 
określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych Obligacji. 

 
13. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 
 

Zarząd Emitenta szacuje, że koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty Obligacji serii B, w tym 
koszty sporządzenia Memorandum z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania, a także kosztów promocji 
Oferty, wyniosą ok. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

 
14. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I 

OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 
 

Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Polsce w czasie 
przygotowywania Memorandum oraz na interpretacji tych przepisów wynikającej z praktyki organów 
podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w interpretacji 
przepisów podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub praktyce organów 
podatkowych, stwierdzenia zawarte w Memorandum mogą stracić aktualność. 
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Zawarte w niniejszym Memorandum informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej ani podatkowej, lecz 
mają charakter ogólny, w sposób selektywny przedstawiają poszczególne zagadnienia i nie uwzględniają 
wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się Inwestor, Potencjalnym Inwestorom zaleca się skorzystanie z 
pomocy osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie doradztwem podatkowym, w celu uzyskania informacji 
o konsekwencjach podatkowych występujących w ich indywidualnych przypadkach. Znajdujące się poniżej 
określenie „odsetki”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie przypisuje się mu na gruncie 
polskiego prawa podatkowego. 

14.1. Podatek dochodowy 
 

Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku 
podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego. 

14.2. Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce  
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek 
podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę 
fizyczną, która: 

(i) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 
życiowych) lub 

(ii) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Polska. 

14.3. Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych odsetki (dyskonto) od papierów 
wartościowych (w tym odsetki od Obligacji) kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. W świetle 
art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychodów z odsetek osiąganych przez osoby 
fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce nie łączy się z przychodami z 
innych źródeł, lecz opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% przychodu.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy 
od odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki 
papierów wartościowych dla podatników, 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. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku wypłaty odsetek 
(dyskonta) z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikiem zryczałtowanego 
podatku dochodowego są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 
tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 
posiadacza rachunku zbiorczego. Tym samym to nie podatnik, lecz podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych lub rachunek zbiorczy, za którego pośrednictwem odsetki (dyskonto) są wypłacane, jako płatnik, 
jest odpowiedzialny za obliczenie, pobranie oraz wpłacenie podatku we właściwy, terminie organowi 
podatkowemu. 
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Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnicy przekazują kwoty 
pobranych zaliczek na podatek na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany, osoba fizyczna jest zobowiązana do 
samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym. 

14.4. Osoby fizyczne i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 
podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy podatku 
dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

14.5. Osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce 
 

Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania odsetek (dyskonta) Obligacji uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce mają również zastosowanie do 
odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o 
ile właściwe umowy w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarte z państwem będącym krajem 
rezydencji podatkowej osoby fizycznej nie stanowią inaczej. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobieranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

14.6. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu w Polsce 

 

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
odsetki (dyskonto) od Obligacji opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20 % przychodów. 

14.7. Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ppkt a) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychody z odpłatnego 
zbycia Obligacji kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym 
Obligacji) nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej stawki podatkowej, 
ale zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód jest obliczany jako 
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami 
uzyskania przychodów, obliczonymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych. Na podstawie art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, 
kwotę przychodu określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. 
Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji, a osoba dokonująca 
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wypłat nie pobiera podatku ani zaliczek na podatek. Roczne zeznania podatkowe podatnicy powinni sporządzić 
w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym , na podstawie przekazanych im przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.  

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu działalności 
gospodarczej. Obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku 
przychody z odpłatnego zbycia obligacji powinny być traktowane jako przychody z prowadzonej działalności 
gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego źródła. 

14.8. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli podatnik, 
działając przez polski zarząd, uzyskuje przychody z tytułu odsetek (dyskonta), przychody te są opodatkowane na 
takich samych zasadach jak w odniesieniu do podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu, pod warunkiem udokumentowania miejsca rezydencji podatkowej podmiotu 
posiadającego ograniczony obowiązek podatkowy przez odpowiedni certyfikat rezydencji podatkowej wydawany 
przez organ podatkowy kraju, w którym odbiorca odsetek jest rezydentem podatkowym, i złożenia pisemnego 
oświadczenia, że przychody z tytułu odsetek są przypisane do działalności tego zakładu. 

Opisane zasady opodatkowania mogą być modyfikowane przez odpowiednie postanowienia umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, na podstawie których zastosowanie może znaleźć 
obniżona stawka podatku lub zwolnienie z podatku dochodowego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 
podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych zobowiązane są podmioty dokonujące 
wpłat z tych tytułów. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
rezydencji podatkowej. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a, w przypadku gdy wypłata odsetek 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 Instrumentami Finansowymi, płatnik 
pobiera podatek z zastosowaniem stawki 20% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 
niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tej sytuacji, 
do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 
należność jest wypłacana, a podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 
posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zatem, podmiot dokonujący wypłaty odsetek albo podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane 
są Obligacje, jako płatnik, jest odpowiedzialny za pobranie należnego podatku i przekazanie go na rachunek 
właściwego organu podatkowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał należny 
podatek. 
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14.9. Podatek od spadków i darowizn 
 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy 
darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńca a obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o Podatku od 
Spadków i Darowizn. 

Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, 
zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienia to jest obwarowane jednak określonymi przepisami 
obowiązkami informacyjnymi. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, 
papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze 
darowizny- w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego. 

14.10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących 
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi firmom 
inwestycyjnym i zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż tych praw dokonywana w ramach obrotu 
zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w 
alternatywnym systemie oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, 
zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 
b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 w związku z art.10 
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji. 

14.11. Odpowiedzialność płatnika 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, 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 odpowiada za te należności całym 
swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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15. WSKAZANIE STRON UMOWY O GWARANCJĘ EMISJI ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY 
 

Emitent nie przewiduje podpisania umowy o gwarancję emisji. 

 
16. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

16.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 
 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii B są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki 
nie posiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów 
Ustawy Prawo Dewizowe. 

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje serii B powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju 
swojego pochodzenia oraz Ustawy Prawo Dewizowe. 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje nie są Osoby Amerykańskie, a Emitent nie przydzieli 
Obligacji Osobom Amerykańskim. Inwestor jest zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające jego status w 
zakresie bycia lub nie Osobą Amerykańską. 

Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu 
Memorandum zapisy odrębnych Inwestorów.  

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 
rzecz których zamierzają nabyć Obligacje, składają odrębne zapisy na rzecz każdej z tych osób, dla których 
zamierzają nabyć Obligacje. 

Oferta obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

16.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 
 

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Harmonogram emisji Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 9 marca 2020 r. 

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów 9 marca 2020 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów 31 marca 2020 r. 

Dzień Wpłaty 31 marca 2020 r. 

Dzień Przydziału  14 kwietnia 2020 r. 

 

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych terminów, 
przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia 
któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia 
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biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres 
wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w 
dniu poprzedzającym nadejście tego terminu. 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum i 
termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty Obligacji. 

W przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych terminów, Emitent przekaże taką informację do 
wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.  

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie suplement do Memorandum 
Informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie 
lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania 
tej zgody. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w 
terminie 2 (słownie: dwa) Dni Roboczych od dnia udostępnienie suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy 
dłuższego terminu. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do 
Memorandum Informacyjnego. 

Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora 
zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji. 

Inwestorom, którzy wycofali zgodę na nabycie Obligacji, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki 
bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od 
dnia dostarczenia do Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody. 

16.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 
 

Podmiotem Świadczącym Usługę Oferowania na rzecz Emitenta jest Ventus Asset Management S.A. 

Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, na  Formularzu Zapisu stanowiącym załącznik nr 
5 do Memorandum Informacyjnego. 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania tj. w Warszawie, 
ul. Cybernetyki 19B.  

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu 
weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zapisu. 

Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego 
rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. 

Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć 
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać 
będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
Właściwy dokument powinien zostać złożony w siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania najpóźniej 
w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za nieważny. 

Formularz Zapisu może być również przesłany Podmiotowi Świadczącemu Usługę Oferowania pocztą, kurierem 
na jego adres lub drogą elektroniczną na adres zapis@ventusam.pl w formie skanu wypełnionego i podpisanego 
Formularza Zapisu w formacie PDF, każdorazowo pod warunkiem opłacenia go z rachunku prowadzonego na 
rzecz osoby składającej Zapis na Obligacje przez bank krajowy. 

mailto:zapis@ventusam.pl
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Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 (słownie: dziesięć) Obligacji i nie więcej niż liczba oferowanych 
Obligacji. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba oferowanych Obligacji, zapisy 
będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Obligacji. 

Inwestor może złożyć wielokrotne Zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w Zapisach 
złożonych przez jednego Inwestora nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej 
zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden Zapis. 

Inwestor składający Zapis na Obligacje oświadcza, że: 

(i) zapoznał się i akceptuje treść Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności 
Warunków Emisji Obligacji serii B, 

(ii) jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem może 
wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji serii B, 

(iii) wyraża zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich 
wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym, 

(iv) przyjmuje do wiadomości, że z zastrzeżeniem postanowień Memorandum Informacyjnego oraz 
Warunków Emisji Obligacji, oferta nabycia Obligacji objętych Formularzem Zapisu, może zostać przyjęta 
przez Emitenta w całości lub części , a tym samym, że Obligacje, na nabycie których składa zapis zostaną 
mu przydzielone pod warunkiem, że Podmiot Świadczący Usługę Oferowania otrzyma od Inwestora, nie 
później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu na 
Obligacje serii B, 

(v) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową jego danych osobowych oraz informacji 
związanych z dokonanym przez niego zapisem na Obligacje serii B przez Podmiot Świadczący Usługę 
Oferowania: Emitentowi, KDPW, Agentowi Emisji, Sponsorowi Emisji oraz agentowi płatniczemu, w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii B oraz realizowania z nich 
świadczeń i upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji, 

(vi) wszelkie środki, które zamierza zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje serii B pochodzą z 
legalnych źródeł, 

(vii) jest świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono 
nieadekwatne w odniesieniu do jego wiedzy i świadomości, 

(viii) nabywając Obligacje serii B podejmuje własne, niezależne decyzje, w oparciu o własne rozeznanie lub 
porady własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla niego odpowiednia oraz że nie 
kieruje się żadnymi informacjami przekazanymi Inwestorowi (ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej 
formie) przez Podmiot Świadczący Usługę Oferowania lub Emitenta w procesie oferowania Obligacji serii 
B, co oznacza, że informacji będących wyjaśnieniami dotyczącymi treść Memorandum Informacyjnego 
nie uważa za porady inwestycyjne lub rekomendacje nabycia, 

(ix) jest świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji, 
(x) akceptuje w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta i przyjmuje do wiadomości, 

że Podmiot Świadczący Usługę Oferowania nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań 
mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta, 

(xi) zobowiązuje się zawiadomić Podmiot Świadczący Usługę Oferowania o wszelkich zmianach danych, 
niezbędnych do dokonania przydziału  Obligacji lub dokonywania zawiadomień oraz przyjmuje do 
wiadomości, że ani Podmiot Świadczący Usługę Oferowania ani Emitent nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niepełności lub braku aktualizacji tych danych, 

(xii) wyraża zgodę, by Emitent zarejestrował Obligacje w Depozycie KDPW, 
(xiii) jest/nie jest „osobą amerykańską” w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej 

Ustawy o papierach Wartościowych z 1933 roku, 
(xiv) jest/nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
(xv) jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji w Formularzu Zapisu. 
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Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego złożenia i wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje w 
Ofercie Publicznej ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów może zostać uznany za 
nieważny. 

Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 
osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o niedojściu 
emisji do skutku. 

Inwestorzy są związani zapisem do momentu: 

(i) ogłoszenia przez Emitenta o dojściu/niedojściu emisji Obligacji do skutku, 
(ii) opublikowaniu suplementu do Memorandum, o którym mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, 
(iii) otrzymania informacji, o liczbie przydzielonych danemu Inwestorowi Obligacji, w zakresie Obligacji, na 

które Inwestor złożył Zapis, ale nie zostały mu przydzielone – w przypadku Inwestorów, którym 
przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą składali Zapis. 
 

16.4. Złożenie Zapisu przez pełnomocnika 
 

Zapis może być złożony przez pełnomocnika Inwestora.  

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 
osoba prawna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym 
notarialnie i musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i Inwestorze: 

(i) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL albo numer dowodu osobistego 
lub paszportu; 

(ii) dla osób prawnych: nazwę, siedzibę, adres, REGON lub inny numer identyfikacyjny. 

Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób 
prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie portfelem, w skład 
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania nim. 
Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone 
przez polską placówkę dyplomatyczną lub opatrzone klauzulą apostille, zgodnie z Konwencją Haską. 
Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 
W przypadku, gdy Zapis jest składany przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa musi zostać złożony w 
siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania, najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na 
Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za nieważny. 
Inwestor składający Zapis na Obligacje nie ponosi żadnych kosztów na rzecz domu maklerskiego przyjmującego 
zapisy na Obligacje. Według stanu na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego, nabycie Obligacji nie 
powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Szczegółowe informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 
wartościowymi wskazano w pkt 14 rozdziału IV Memorandum. 

 
Szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby wycofanie zapisu było skuteczne zostały opisane w pkt 
16.6. rozdziału IV Memorandum. 
Inwestor, któremu nie przydzielono Obligacji, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału 
Obligacji. 
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16.5. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w 
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 
 

Warunkiem skutecznego Zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji 
objętych Zapisem i ich Ceny Emisyjnej wynoszącej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 

Obligacje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelności Emitenta 
przysługującej mu od osoby składającej zapis z tytułu zapłaty ceny tytułem dokonania wpłaty na objęcie Obligacji 
z wierzytelnością osoby składającej zapis i przysługującej od Emitenta. W tym celu Inwestor musi zawrzeć z 
Emitentem odpowiednią umowę. 

Płatność za Obligacje musi być dokonana z rachunku Inwestora prowadzonego na jego rzecz przez bank krajowy 
na rachunek bankowy Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania prowadzony przez Toyota Bank Polska S.A. o 
numerze: 

78 2160 0003 2000 1627 4723 0001 

Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej w Dniu Wpłaty, przy czym za Dzień 
Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania.  

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

(i) imię i nazwisko (nazwę osoby prawnej) Inwestora, 
(ii) adnotację „wpłata na Obligacje serii B Vivid Games S.A”. 

Wpłata na Obligacje nie może zostać dokonana z rachunku innej osoby niż składająca Zapis, a także musi zostać 
dokonana z rachunku bankowego, który został wskazany w Formularzu Zapisu, pod rygorem nieuwzględnienia 
Zapisu przy przydziale Obligacji. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Obligacje. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przelewów bankowych.  

Brak wpłaty tytułem zapisu w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu. 

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji, niż wskazana w zapisie nie oznacza automatycznie 
nieważności zapisu. Zapis taki może być traktowany przy przydziale jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie 
we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji. Emitent zastrzega 
sobie jednak prawo do nieuwzględnienia takiego zapisu przy przydziale albo do uwzględnienia go tylko w 
odniesieniu do liczby faktycznie opłaconych Obligacji. 

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Za okres pomiędzy wpłatą tytułem Zapisu a datą przydziału 
Obligacji, Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 
2018 poz. 723), bank i dom maklerski mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 
15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) EURO, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzona jako 
pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Zgodnie z art. 72 Ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane przekazują Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej informacje przyjętej wpłacie, dokonanej wypłacie lub wykonanym transferze 
środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) EURO.   

Bank lub dom maklerski jest zobowiązany zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o 
transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnionym 
przestępstwem, o którym mowa a art. 299 Kodeksu Karnego. 
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16.6. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 

Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 
subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo 
do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch Dni Roboczych po udostępnienie 
suplementu do Memorandum, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna 
niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu 
oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta lub Podmiot Świadczący Usługę Oferowania. 
Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum 
Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły Zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie 
zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia Zapisu na określone papiery 
wartościowe. 

Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie, Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po 
upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych. 

Inwestorom, którzy złożyli Zapis na Obligacje przed udostępnieniem suplementu do Memorandum 
Inwestycyjnego i wycofali swoją zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji, zwrot wpłaconych kwot dokonany 
zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) 
Dni Roboczych od dnia dostarczenia Podmiotowi Świadczącemu Usługę Oferowania, oświadczenia na piśmie o 
wycofaniu zgody. 

 

16.7. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 
 

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 14 kwietnia 2020 roku. W przypadku subskrybowania i opłacenia 
Obligacji w liczbie co najmniej równej maksymalnej liczbie oferowanych Obligacji Emitent może dokonać 
przydziału przed dniem 14 kwietnia 2020 roku. 

Dzień przydziału jest jednocześnie dniem emisji Obligacji. 

Podstawą lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i 
złożony przez Inwestora (lub jego pełnomocnika) Zapis na Obligacje oraz dokonanie przez Inwestora pełnej 
wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Zapisie oraz Ceny Emisyjnej jednej Obligacji, 
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale. 

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Zapisie nie oznacza automatycznie 
nieważności Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mająca pokrycie we 
wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji), jednak w przypadku 
wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale. 

W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych Zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z powyższymi 
zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu Inwestorowi, który złożył Zapis, zostanie 
przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył Zapis. 

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Zapisu wyniesie więcej niż 
maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według własnego uznania Emitenta. 
Oznacza to, że Emitent może przydzielić Inwestorowi  Obligacje w liczbie wskazanej przez niego w Formularzu 
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Zapisu lub w liczbie mniejszej niż to wynika z Zapisu, lub może w ogóle nie przydzielić Obligacji  danemu 
Inwestorowi. Żadna z powyższych okoliczności nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta 
jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Przydzielenie Obligacji w mniejszej 
liczbie niż zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu. 

W przypadku dojścia Oferty Obligacji do skutku ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 7 
(słownie: siedem) dni po zamknięciu Oferty Publicznej Obligacji w sposób, w jaki zostało opublikowane 
Memorandum Informacyjne tj. na stronie internetowej Emitenta www.vividgames.com oraz Podmiotu 
Świadczącego Usługę Oferowania www.ventusam.pl . 

16.8. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 
 

W przypadku odstąpienia od Oferty Obligacji w trakcie jej trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy 
zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w 
terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty 
Obligacji. 

W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Obligacji, suplementu do Memorandum, na 
podstawie którego Inwestor wycofał zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych, zwrot 
wpłaconej kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu, w terminie do 7 
(słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia dostarczenia do Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania, 
oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody. 

W sytuacji nieprzydzielenia przez Emitenta Obligacji albo przydzielenia w mniejszej liczbie, niż została wskazana 
w Formularzu Zapisu, nadpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od 
Dnia Przydziału Obligacji, na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot 
nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie 
na rachunki bankowe wskazane przez Inwestora z Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni 
Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Obligacji do skutku. 

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów 
poniesionych przez Inwestorów w związku ze złożeniem Zapisów na Obligacje. 

16.9. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może 
odstąpić od jej przeprowadzenia 

 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo odstąpieniu od 
przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie zarządu Emitenta wystąpi taka 
potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej zawieszenie po 
rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: 

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny 
negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta, 

(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta, 

http://www.vividgames.com/
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(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 
mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów, 

(iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
przebieg Publicznej Oferty Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów, 

(v) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub 
szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez udostępnienie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane 
Memorandum. 

Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym 
terminu przydziału Obligacji.  

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej 
wiadomości Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej 
trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na 
rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia 
ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie 
dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną przez Emitenta, Podmiot Świadczący 
Usługę Oferowania lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, lub uzasadnionego podejrzenia takiego 
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 
zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 
Oferty Publicznej na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo 
dalszego jej prowadzenia, lub opublikować, na koszt Emitenta lub Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania 
informację o niezgodnym z prawem działaniem w związku z Ofertą Publiczną. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej na okres 
nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo dalszego jej prowadzenia, także 
w przypadku gdy: 

(i) Oferta Publiczna w znaczący sposób naruszałby 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. 
 

16.10. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposób i termin 
zwrotu wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej 
wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne tj. na stronie internetowej 
Emitenta (www.vividgames.com ) oraz Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania (www.ventusam.pl) . 
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W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot, dokonany zostanie w 
terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. 
Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

16.11. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu 
 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji lub jej odwołaniu, zostanie podana do 
publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne tj. na stronie 
internetowej Emitenta (www.vividgames.com) oraz Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania 
(www.ventusam.pl) . 

 
17. WSKAZNIE CELÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE Z 

UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z EMISJI 
 

Nie został określony cel emisji w rozumieniu art.6 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obligacjach. 
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V. DANE O EMITENCIE 
 

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI 
TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAX), ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRES 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ 
NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

 

Nazwa (firma):  Vivid Games Spółka Akcyjna 

Kraj:   Polska 

Siedziba:   Bydgoszcz 

Adres:   ul. Gdańska 160, 85-674  Bydgoszcz 

Numer KRS:   0000411156 

Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:   340873302 

NIP:    9671338848 

Telefon:   + 48 (52) 321 57 28 

Fax:    + 48 (52) 522 21 30 

Poczta e-mail:  info@vividgames.com 

Strona www:  www.vividgames.com 

 

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI ZOSTAŁ OZNACZONY 
 

Zgodnie z § 2 ust. 4 Statutu Emitenta czas trwania spółki jest nieograniczony. 

 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT 
 

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie Kodeksu 
Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów 
prawa, a także na podstawie statutu i wydawanych na jego podstawie regulaminów. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki Vivid Games sp. z o.o. w spółkę Vivid Games S.A. Przekształcenie 
zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 20 lutego 2012 r. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników Vivid Games sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2012 roku (akt notarialny sporządzony został 
przez notariusz Monikę Gutmańską-Pawłowską prowadzącą kancelarię notarialną w Bydgoszczy, Repertorium A 
nr 207/2012). 

Poprzednik prawny Emitenta spółka Vivid Games sp. z o.o. została zawiązana w dniu 30 grudnia 2010 r. na 
podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego przed notariusz Moniką Gutmańską-
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Pawłowską prowadzącą kancelarię notarialną w Bydgoszczy (Repertorium A nr 9896). Vivid Games sp. z o.o. 
została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 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. 

4. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W 
PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA 
ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 

 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000411156. 
Do utworzenia Spółki nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. 

5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA 
 

 
2006 ▪ Rozpoczęcie prowadzenia działalności Vivid Games s.c. przez Remigiusza Kościelnego oraz 

Jarosława Wojczakowskiego, związanej z produkcją gier wideo. 

▪ Zawarcie umowy na produkcję 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. 

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. 

▪ Zawarcie umowy na dystrybucję autorskich gier z jednym z największych wydawców gier 
komórkowych na świecie – Hands-On Mobile. 

▪ Stworzenie gry mobilnej opartej na światowym przeboju – „Crazy Frog Racer”. 

2008 ▪ 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. 

▪ Zawarcie umowy z Connect2Media z Wielkiej Brytanii, na produkcję gry opartej na licencji „The 
Dog”. 
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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. 

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. 

▪ 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”. 

2012 ▪ 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 emisji akcji serii B o łącznej wartości 2,99 mln zł; wprowadzenie akcji serii A 
i B do obrotu na rynku NewConnect. 

▪ 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. 

▪ Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w wersji na urządzenia z systemem Apple iOS. 

▪ Nagroda Mobile Trends Awards za grę Real Boxing w kategorii Najlepsza Gra Mobilna. 
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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 r. w konkursie Europejskiego Festiwalu Gier Digital 
Dragons. 

▪ Współpraca z niemiecką stacją telewizyjną ProSieben nad dedykowaną wersją Real Boxing. 

▪ Utworzenie Vivid Games Spółka Akcyjna 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 r. przez serwis The Guardian. 

▪ 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. 

▪ App Store Editors Choice dla gry Godfire: Rise of Prometheus. 

▪ Transformacja gry Real Boxing do modelu free-to-play. 

▪ Wyróżnienie Spółki tytułem „Najlepszy Programista” w sklepie Google Play. 

▪ Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w wersji na komputery PC oraz Mac. 

▪ Gra Real Boxing tytułem startowym na platformie Google Android TV. 
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2015 ▪ 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
2 S.K.A. (później Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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. 

▪ 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 o wartości 10 mln zł. 

▪ Otwarcie studia w Warszawie. 

▪ Zawarcie umowy licencyjnej z Metro-Goldwyn-Mayer Inc. na wykorzystanie marek „Rocky” i 
„Creed” w grze Real Boxing 2. 

▪ Uruchomienie platformy wydawniczej dla gier producentów zewnętrznych. 

▪ Premiera gry Real Boxing 2 Creed. 

2016 ▪ Połączenia Spółki z Bote spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

▪ Nowa strategia komunikacji wizualnej Vivid Games S.A. 

▪ Podpisanie umowy na wykorzystanie licencji jednego z najlepszych bokserów światowego 
formatu – Manny Pacquiao. 

▪ Podpisanie umowy wydawniczej dot. gry Outer Pioneer z brytyjskim studiem Game Odyssey. 

▪ Uzyskanie dofinansowanie w kwocie niemal 2 mln zł w ramach konkursu GameINN dla 
projektu Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania 
(broadcastem) w ekosystemie – Game Content Personalization System GCPS. 

2017 ▪ Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 323.250 akcji zwykłych na 
okaziciela serii F. 

▪ Zawarcie porozumienia dotyczącego wykonania przez GPV I Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. opcji wniesienia oraz opcji sprzedaży. 
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▪ Emisja obligacji serii A. 

▪ Otrzymanie dofinansowania projektów: 

- "Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) 
w ekosystemie - Game Content Personalization System GCPS.", 

- „Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych - Systemu 
GTF (Game Test Framework).”, 

- "Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego adaptacyjne 
dostosowywanie poziomu trudności w czasie rzeczywistym, w wielu wymiarach przestrzeni 
cech gracza i dla różnych gatunków gier.", 

- "Opracowanie prototypu gry wykorzystującego model rzeczywistego współoddziaływania 
środowiska i pojazdów kołowych w czasie rzeczywistym na platformach mobilnych bazując 
na algorytmach symulacji fizycznych" w ramach Programu Sektorowego „GAMEINN” 
finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

▪ Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

▪ Zawarcie umowy wydawniczej z Fontes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której 
Emitent wyda grę Moto: Hot Tracks.(ostateczny tytuł gry Gravity Rider). 

▪ Wprowadzenie Obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst. 

▪ Rejestracja przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji 
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

▪ Zawarcie umowy pomiędzy Spółką a 2tainment GmbH z siedzibą w Magdeburgu (Niemcy) 
dotyczącej rozwoju gry mobilnej Ski Jumping Pro. 

▪ Premiera gry Highway Getaway. 

▪ Premiera gry Real Boxing Manny Pacquiao. 

2018 ▪ Emisja akcji serii G w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, 
umorzenie warrantów, z których prawa nie zostały wykonane. 

▪ Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych 
na okaziciela serii G. 

▪ Premiera gry Mayhem Combat. 

▪ Premiera gry Space Pioneer. 

▪ Premiera gry Gravity Rider. 

▪ Ogłoszenie zaktualizowanej strategii na lata 2018-2020. 

▪ Połączenie spółki Vivid Games Sp. z o.o. z Emitentem. 

▪ Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z wydaniem akcji Serii G w ramach 
warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego. 
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2019 ▪ Premiera gry Pocket Mini Golf. 

▪ Premiera gry Endless Lake. 

▪ Premiera gry Gravity Rider Zero. 

▪ Podjęcie przez Zarząd, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej, decyzji o 
rozpoczęciu procedury przeniesienia Przedsiębiorstwa QUASU, stanowiącego zorganizowaną 
części przedsiębiorstwa do spółki celowej. 

▪ Pierwsze wdrożenia technologii QUASU u zewnętrznych klientów. 

▪ Zawarcie umowy ramowej z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach w zakresie dystrybucji 
gier Emitenta na platformie Nintendo Switch. 

▪ Premiera gry „Zombie Blast Crew”. 

▪ Premiera gry Fly Sky High. 

▪ Premiera gry Idle Fish Aquarium. 

▪ Premiera gry Bullet Craft. 

▪ Premiera gry Crash Drivers. 

▪ Premiera gry Calm Colors. 

▪ Premiera gry Gear of Heroes. 

▪ Premiera gry Space Pioneer na Nintendo Switch. 

▪ Zawarcie z Platige Image S.A. w Warszawie umowy nabycia akcji spółki Vivid Games Spółka 
Akcyjna S.K.A, na podstawie której Emitent na datę sporządzenia Memorandum posiada 
99,9% akcji w kapitale zakładowym Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. 

▪ Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry mid-core Pets Hotel 

▪ Zawarcie umowy z QubicGames na przygotowanie i wydanie na Nintendo Switch gier Real 
Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus 

▪ Utworzenie w dniu 26 listpada 2019 QUASU Sp. z o.o., spółki celowej powołanej w celu 
kontynuacji prac nad technologią QUASU oraz komercjalizacji tej technologii,  

Źródło: Emitent 

 

6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY 
ICH TWORZENIA 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum, zgodnie z § 6 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.974.339,60 zł. 
(słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 60/100) i 
dzieli się na: 

• 16.500.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

• 8.800.000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 
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• 296.465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

• 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda; 

• 349.000 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

• 323.250 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

• 1.474.681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) 
akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

Zgodnie z § 19 Statutu w Spółce może być tworzony kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat wydatków. Utworzenie i przeznaczenie kapitału zapasowego i rezerwowego uchwala 
Walne Zgromadzenie. 

Statut Spółki w § 6a określa wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
na kwotę nie wyższą niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego na tej podstawie mogło nastąpić w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.500.000 (milion 
pięćset tysięcy) akcji. Akcje serii G w liczbie 1.474.681 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery 
tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) zostały objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii 
A emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 
roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
zmiany Statutu, w związku z czym postanowienie § 6a Statutu zostało wykonane. 

Na podstawie § 7 statutu, Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez 
emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion 
złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie trzech) lat od dnia 
wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 21 października 2019 r. Zmiana statutu została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy w dniu 14 listopada 2019 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Emitenta (dane jednostkowe) na dzień 31 
grudnia 2019 r., 30 czerwca 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. ( w tys. zł.): 

 

 31 grudnia 2019 r.*  30 czerwca 2019 r.  31 grudnia 2018 r. 

Kapitał (fundusz) własny 16 584,03 14 890,78 15 736,05 

Kapitał (fundusz) podstawowy 2 974,34 2 974,34 2 974,34 

Akcje własne (11,13) (11,13) (9,73) 

Kapitał zapasowy 41 735,08 41 598,73 51 282,20 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (28 690,93) (28 690,93) (33 068,48) 

Zysk (strata) netto 575,67 (980,23) (5 442,28) 

*Dane wstępne, przed audytem  

Źródło: Emitent 
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7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

8. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE 

 

Akcje Emitenta zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect w dniu 10 czerwca 2012 
roku. W dniu 30 września 2016 r., po przeniesieniu notowania wszystkich akcji Emitenta na rynek główny, miało 
miejsce pierwsze notowanie akcji Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych S.A. 

9. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM 
WARTOŚCIOWYM 

 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating. 

W maju 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakwalifikowała Emitenta do Pilotażowego 
Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego w ramach którego Dom Maklerski Banku BPS S.A. przygotowuje 
raporty analityczne dotyczące Spółki. 

10. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 
UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM, MOGĄCYCH 
MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, 
arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

11. INFORMACJA O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ, POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANICH W 
TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKICH, KTÓRE MOGĄ 
WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W 
NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ  FINANSOWĄ EMITENTA 

 

Na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego ani w okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie toczą 
się ani nie toczyły się żadne postępowania przed organami administracji publicznej lub arbitrażowe, w tym 
postępowania w toku, lub takie, które mogą wystąpić, a które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 

Na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego toczy się jedno postępowanie sądowe, w którym Emitent 
występuje po stronie powodowej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 23.700 zł, w związku z czym opisane 
postępowanie należy zakwalifikować jako nie mające istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta. 

 

12. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I 
FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH 
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W tabeli przedstawiono strukturę zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r., 30 czerwca 2019 r. oraz 31 
grudnia 2018 r. (dane jednostkowe w tys. zł): 

(w tys. zł) 31 grudnia 2019 r.*  30 czerwca 2019 r.  31 grudnia 2018 r. 

Zobowiązania razem 23 696,29 22 065,43 18 993,91 

Zobowiązania długoterminowe 10 270,99 8 481,10 15 257,80 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

193,01 95,61 1,07 

Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 328,03 

Kredyty i pożyczki 2 030,10 2 030,99 0,00 

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 10 299,28 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 047,88 6 354,50 4 629,42 

Zobowiązania krótkoterminowe 13 425,30 13 584,33 3 736,11 

Kredyty i pożyczki 165,50 389,84 1 070,40 

Dłużne papiery wartościowe 10 569,83 10 494,77 120,19 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 0,00 91,11 321,09 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1 297,87 656,07 964,18 

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 0,00 0,00 220,53 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 609,79 656,31 392,26 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 782,31 1 296,23 647,46 

 *Dane wstępne, przed audytem;  Źródło: Emitent 

Umowy kredytowe 

W 2016 r. Spółka podpisała ogółem 8 umów o kredyt obrotowy z instytucją finansową na ogólną kwotę 4.350 
tys. zł. Kredyty były spłacane od stycznia 2017 r. Umowy zawarto na okres powyżej dwóch lat (mniej niż trzech 
lat). Wysokość oprocentowania była równa zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M w PLN plus od 1,80 do 2,50 
punktów procentowych. Zabezpieczenie wierzytelności instytucji finansowej z tytułu umowy kredytowej 
stanowiła gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wysokości 80%. Spółka 
złożyła jako zabezpieczenie spłaty kredytów weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

W 2019 r. Grupa nie zaciągnęła nowych kredytów bankowych. Nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu spłat 
wcześniejszych kredytów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszyły się w 2019 r. o 1.070,40 tys. 
zł. Raty spłacono terminowo, zgodnie z harmonogramami ustalonymi w umowach. Wszystkie bankowe umowy 
kredytowe zostały spłacone  w październiku 2019 r.  

Pożyczki 

W dniu 29 marca 2019 r. członkowie Zarządu Emitenta – Pan Remigiusz Kościelny (Prezes Zarządu) oraz Jarosław 
Wojczakowski (Wiceprezes Zarządu) udzielili Spółce pożyczek na okres 3 (trzech) lat w łącznej kwocie 2,0 mln zł, 
oprocentowanych 5,97% w skali roku przy czym odsetki nie podlegają kapitalizacji. W miejsce zwrotu pożyczki 
wraz z odsetkami Pan Remigiusz Kościelny oraz Jarosław Wojczakowski mogą objąć akcje Emitenta nowej emisji 
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(tzw. „Opcja objęcia”). Umowy pożyczek nie zostały potwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w 
związku z czym powstała konieczność ich ponownego zawarcia we wrześniu 2019 r., jednak pozostało to bez 
wpływu na charakter i treść zobowiązania – środki wynikające z umów pożyczek zostały Spółce przekazane w 
marcu 2019 r. 

Obligacje 

W dniu 5 maja 2017 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji serii A 
o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł (dziesięć 
milionów pięćset złotych), wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 01/04/2017 z dnia 14 
kwietnia 2017 r. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 5 maja 2020 r. 

Struktura zapadalności zobowiązań oprocentowanych Emitenta, stan na datę Memorandum: 

Lp Rodzaj 
zobowiązania Wierzyciel 

Kwota 
zaciągniętego 
zobowiązania 

Oprocentowanie 
Kwota 

pozostała do 
spłaty 

Termin spłaty 
zobowiązania Zabezpieczenie 

1 Pożyczka 

Remigiusz 
Kościelny, 
Jarosław 

Wojczakowski 

2,0 mln PLN 5,97% 2,0 mln PLN 29 marca 2022 
r. brak 

2 Obligacje Obligatariusze 10,5 mln PLN WIBOR 3M  
+ 600 p. b. 10,5 mln PLN 5 maja 2020 r. 

Zastaw rejestrowy 
na autorskich 

prawach 
majątkowych 

Emitenta do gry 
komputerowej na 

urządzenia mobilne 
pt. Outer Pioneer; 

Oświadczenie 
Spółki o poddaniu 

się egzekucji 

    Źródło: Emitent 

 

13. INFORMACJA O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM 
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM 

 

Z dniem 1 maja 2019 r. z przedsiębiorstwa Spółki Vivid Games S.A. wyodrębniono przedsiębiorstwo Quasu 
przeznaczone do pełnej obsługi platformy automatyzacji testów Quasu. Do zadań wyodrębnionego Quasu należy 
m.in.: 

• obsługa technologii GTF; 
• zarządzanie prawami własności intelektualnej do GTF i ich ochrona; 
• rozwój produktu poprzez wprowadzenie nowego modelu usługi SaaS pozwalającego na oferowanie 

globalne poprzez subskrypcje oraz dalsze ulepszanie produktu o funkcjonalności adoptujące system do 
nowych trendów technologicznych; 

• pozyskiwanie odbiorców zewnętrznych zainteresowanych usługowym wykorzystaniem technologii GTF; 
• zawieranie umów i utrzymywanie stałych relacji z licencjobiorcami. 
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14. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA I 
JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE 
POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU ZAMIESZCZONYCH W MEMORANDUM DANYCH FINANSOWYCH 

 

Na datę niniejszego Memorandum Emitent identyfikuje niepewność dotyczącą kontynuacji działalności Grupy. 
Niepewność ta wynika z faktu, iż Grupa jest zobowiązana do spłaty w dniu 5 maja 2020 r. zobowiązań z tytułu 
wyemitowanych trzyletnich obligacji w kwocie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych 
wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy tych obligacji. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych 
na posiadanych przez Grupę rachunkach bankowych wynosi 2.640.361 (słownie: dwa miliony sześćset 
czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) złotych, co oznacza, że jest on na ten dzień niewystarczający do 
realizacji wyżej wskazanych zobowiązań. Termin wykupu przypada w dniu 5 maja 2020 r. w związku z czym w 
ocenie Zarządu Emitenta możliwe jest zgromadzenie do tego czasu odpowiednich środków finansowych. 

W dniu 6 listopada 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych 
mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki. Zarząd Spółki 
przeprowadzi analizy dostępnych opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji 
zakładających możliwość pozyskania środków z następujących źródeł: 

• sprzedaż produktów oferowanych przez Emitenta oraz z otrzymanych dotacji, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. 

Spółka przeprowadziła dokładne analizy przyszłych przepływów pieniężnych w trzech scenariuszach. Każdy z 
założonych scenariuszy potwierdził wystąpienie w przyszłości przepływów pieniężnych, które zabezpieczają 
przyszłe zobowiązania wynikające z wykupu obligacji i odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz finansowanie 
dalszej działalności. W celu zapewnienia optymalnego prowadzenia przez Emitenta działalności do czasu dnia 
wykupu obligacji, jak również po tej dacie oraz zabezpieczenie interesów obligatariuszy, Emitent rozważa m.in. 
następujące warianty: 

• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych obligacji, 
• alternatywne sposoby wypełnienia zobowiązań Emitenta wynikających z obligacji poprzez dokonanie 

konwersji obligacji na akcje Emitenta. 

Po sporządzeniu zawartych w Memorandum danych finansowych Emitent zawarł szereg umów, które mogą mieć 
znaczący wpływ na sytuację finansową i majątkową Grupy, stanowiąc źródło przychodów Grupy w roku 2020: 

• umowy wydawnicze, na podstawie których Emitent wyda gry z segmentu mid-core: Pets Hotel (26 
listopada 2019), Amusing Heroes (umowa zawarta 13 stycznia 2020) oraz SMOOTS: Summer Games 
(umowa zawarta 6 lutego 2020); 

• umowa w zakresie portingu i dystrybucji gier Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of 
Prometheus na platformie Nintendo Switch, zawarta z Qubic Games S.A. w dniu 11 grudnia 2019, na 
podstawie której Qubic Games S.A. przygotuje i wyda wersje gier Emitenta przeznaczone na konsole 
Nintendo Switch.  
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15. PROGNOZY WYNIKÓW EMITENTA 
 

W dniu 05.11.2019 r. Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości (raport bieżący 36/2019) informację 
o przyjęciu prognozy finansowej na lata 2019 - 2020 dla danych skonsolidowanych w zakresie następujących 
pozycji: 

w tys. PLN 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Przychody ze sprzedaży 11 592,07 19 036,22 

Zyska (strata) netto 238,63 3 052,41 

 

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o przyjętą przez Zarząd Emitenta strategię rozwoju realizowaną przez 
Grupę. Spółka przeprowadziła dokładne analizy przyszłych przepływów pieniężnych w trzech scenariuszach. 
Każdy z założonych scenariuszy potwierdził wystąpienie w przyszłości przepływów pieniężnych, które 
zabezpieczają przyszłe zobowiązania wynikające z wykupu obligacji i odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz 
finansowanie dalszej działalności. Warianty te zakładają możliwość pozyskania środków z następujących źródeł: 

• sprzedaż produktów oferowanych przez Emitenta oraz z dotacji, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych lub obligacji, 
• finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. 

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej 
realizacji, zaś wyniki tej oceny w formie raportów Emitenta będą przekazywane do wiadomości akcjonariuszy, 
nie rzadziej niż przy okazji raportów okresowych dotyczących lat 2019-2020 r.  

Prognoza nie została poddana badaniu przez biegłego rewidenta. 

Odnosząc się do opublikowanej prognozy, w dniu 15 stycznia 2020 Zarząd Emitenta dokonał oceny możliwości 
realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2019 podając do publicznej wiadomości 
wstępne wyniki finansowe Grupy za rok 2019: 

• Skonsolidowany zysk netto za rok 2019 spodziewany jest na poziomie 0,57 mln PLN. 
• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019 spodziewane są na poziomie 12,34 mln PLN. 

Wstępne skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. w 
wybranych pozycjach po aktualizacji przedstawiają się następująco: 

Dane skonsolidowane w tys. PLN (zaokrąglone do 
dziesiątek tysięcy) 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*/ 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Przychody ze sprzedaży 12 340,00 10 325,50 

EBITDA 6 660,00 1 873,27 

Zysk na działalności operacyjnej 1 790,00 -4 426,88 

Zysk netto 570,00 -5 448,87 

Suma bilansowa 40 070,00 34 686,42 

Aktywa trwałe 34 830,00 31 203,28 

Aktywa obrotowe, w tym: 5 240,00 3 483,14 

   środki pieniężne 2 640,00 1 813,19 

Kapitał własny 16 540,00 15 692,55 

Zobowiązania długoterminowe 10 270,00 15 257,80 
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Zobowiązania krótkoterminowe 13 270,00 3 736,07 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 820,00 4 612,39 
*/Dane wstępne, przed audytem;  Źródło: Emitent 

 

16. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA 
 

Zgodnie z § 9 statutu Spółki, organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Organy Spółki 
działają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami statutu oraz ustalonymi dla nich 
regulaminami. 

Zarząd 

Zgodnie z § 10 statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków każdej kadencji i funkcję w Zarządzie 
określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. W 
przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, kadencje członków Zarządu są niezależne. 

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, składającego się z co najmniej trzech członków, do 
reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z 
prokurentem. W wypadku powołania Zarządu składającego się z nie więcej niż  dwóch członków, do 
reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

Na dzień publikacji Memorandum w skład Zarządu wchodzą dwie osoby: 

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu, 

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu. 

 

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu 

Wiek: 40 lat 

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data powołania: 19 kwietnia 2017 r.  

Okres kadencji: 5 lat (termin kadencji upływa 18 kwietnia 2022 r. jednak mandat Prezesa Zarządu wygaśnie z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok - 5-letnia kadencja 
za okres od 2017 r. do 2022 r.).  

Remigiusz Kościelny posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończył Akademię Bydgoską im. Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra historii ze specjalnością nauczycielską. 

Doświadczenie zawodowe:  

2015 – 2018  Zmorph Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie  Bote Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

2012 – obecnie  Emitent – Prezes Zarządu. 

Pan Remigiusz Kościelny nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  
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Pan Remigiusz Kościelny nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
Ustawy o KRS, ani w żadnym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż RP.  

Pan Remigiusz Kościelny nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego 
niż RP.  

Wobec Pana Remigiusza Kościelnego, w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu  

Wiek: 39 lat 

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data powołania: 19 kwietnia 2017 r. 

Okres kadencji: 5 lat (termin kadencji upływa 18 kwietnia 2022 r. jednak mandat Wiceprezesa Zarządu wygaśnie 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok - 5-letnia 
kadencja za okres od 2017 r. do 2022 r.).  

Pan Jarosław Wojczakowski posiada wykształcenie wyższe. W 2004 r. ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w 
Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera telekomunikacji. 

Doświadczenie zawodowe:  

2019 – obecnie  REEF FACTORY Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2012 – obecnie  Emitent – Wiceprezes Zarządu. 

Pan Jarosław Wojczakowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Jarosław Wojczakowski nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
Ustawy o KRS, ani w żadnym równoważnym rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż RP.  

Pan Jarosław Wojczakowski nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego 
niż RP.  

Wobec Jarosława Wojczakowskiego, w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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Rada Nadzorcza 

Zgodnie z art. 12 statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym z przewodniczącego, 
powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. 
Kadencje członków Rady Nadzorczej Spółki są niezależne. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany 
na kolejne kadencje. 

Na dzień publikacji Memorandum w skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby: 

Marcin Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Paul Martin Bragiel – Członek Rady Nadzorczej, 

Piotr Tomasz Szczeszek – Członek Rady Nadzorczej, 

Tomasz Radosław Muchalski – Członek Rady Nadzorczej, 

Szymon Skiendzielewski – Członek Rady Nadzorczej 

 

Marcin Jerzy Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 54 lata  

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data Powołania: 12 kwietnia 2017 r. 

Okres kadencji: 5 lat (termin kadencji upływa 11 kwietnia 2022 r. jednak mandat przewodniczącego Rady 
Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
2021 rok - 5-letnia kadencja za okres od 2017 r. do 2022 r.).  

Pan Marcin Duszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1993 r. Uniwersytet Wisconsin uzyskując tytuł 
bachelor of science. 

Doświadczenie zawodowe:  

2015 – obecnie  LK Designer Shops S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2014 – obecnie   Centurion Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – Komandytariusz; 

2012 – obecnie   Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2010 – 2011  Advanced Medical Sciences S.A. – Prezes Zarządu; 

2010 – 2011   Ameds Centrum Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2008 – obecnie   Capital Ona Partners Sp. z o. o. – Prezes Zarządu; 

2008 – obecnie  Capital One Advisers Sp. z o. o. – Prezes Zarządu; 

2003 – obecnie   Capital One Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – Komandytariusz; 

2002 – obecnie   Capital One Advisers Sp. z o. o. – Prezes Zarządu. 

Pan Marcin Duszyński prowadzi poza Spółką działalność doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 
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Pan Marcin Duszyński nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Pan Marcin Duszyński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Marcin Duszyński nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, ani w żadnym równoważnym 
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Marcin Duszyński nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 
i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Marcina Duszyńskiego w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Pan Marcin Duszyński spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek 
notowanych na GPW. 

 

Paul Martin Bragiel – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 42 lata  

Adres:  ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data Powołania: 12 kwietnia 2017 r. 

Okres kadencji: 5 lat (termin kadencji upływa 11 kwietnia 2022 r. jednak mandat członka Rady Nadzorczej 
wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok - 5-
letnia kadencja za okres od 2017 r. do 2022 r.). 

Pan Paul Bragiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1993 r. Uniwersytet Wisconsin uzyskując tytuł 
bachelor of science. 

Doświadczenie zawodowe:  

2015 – obecnie   Emitent – członek Rady Nadzorczej; 

2010 – obecnie  I/O Ventures – Wspólnik Zarządzający. 

Pan Paul Bragiel prowadzi poza Spółką działalność doradczą. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Spółki. 

Pan Paul Bragiel nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi również 
działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Pan Paul Bragiel nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Paul Bragiel nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, ani w żadnym równoważnym rejestrze 
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 
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Pan Paul Bragiel nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 
i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Paula Bragiel w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie 
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie 
dla działalności Emitenta. 

Pan Paul Bragiel spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek 
notowanych na GPW. 

 

Piotr Tomasz Szczeszek – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat  

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data powołania: 12 kwietnia 2017  

Okres kadencji: kadencja upływa w dniu 11 kwietnia 2022 r., jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (5-letnia 
kadencja za okres od 2017 r. do 2022 r.).  

Pan Piotr Szczeszek posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jagielloński, uzyskując tytuł 
magistra prawa. Jest radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). 

Doświadczenie zawodowe:  

2013 – obecnie   Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2008 – 2012  Nicolas Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2008 – 2012   Go Advisers S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2007 – obecnie   Infosystems S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2007 – obecnie   Szczeszek i Wspólnicy sp.k. – Wspólnik/Komplementariusz. 

Pan Piotr Szczeszek nie prowadzi poza Spółką działalności mającej dla niej istotne znaczenie. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Pan Piotr Szczeszek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Piotr Szczeszek nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, ani w żadnym równoważnym rejestrze 
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Piotr Szczeszek nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 
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i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Piotra Szczeszeka w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie 
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie 
dla działalności Emitenta. 

Tomasz Radosław Muchalski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 47 lat  

Adres: Vivid Games S.A., ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data powołania: 12 kwietnia 2017 r. 

Okres kadencji: kadencja upływa w dniu 11 kwietnia 2022 r., jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok (5-letnia 
kadencja za okres od 2017 r. do 2022 r.).  

 

Pan Tomasz Muchalski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1996 r. Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończył kurs maklerów i doradców. 

Doświadczenie zawodowe:  

2019 – obecnie   NanoGroup S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2019 – obecnie   Eurostock Media Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

2018 – obecnie   Thorium Space Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie   IFUN4ALL – Członek Rady Nadzorczej; 

2017 – obecnie   7LEVELS S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2016 – obecnie   Tower Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2014 – obecnie   Strict Minds Sp. z o. o. – Prezes Zarządu; 

2013 – obecnie   Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2004 – obecnie   Everest Consulting Sp. z o. o. – Prezes Zarządu; 

2002 – obecnie   Adventure Explorer – Dyrektor Zarządzający; 

Pan Tomasz Muchalski prowadzi ponadto działalność gospodarczą pod firmą Pless Capital Tomasz Muchalski. Nie 
prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Pan Tomasz Muchalski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Tomasz Muchalski nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, ani w żadnym równoważnym 
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Tomasz Muchalski nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
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przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 
i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Tomasza Muchalskiego w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Szymon Skiendzielewski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 44 lata  

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Data powołania: 15 kwietnia 2015 r. 

Okres kadencji: kadencja upływa 14 kwietnia 2020 r. jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r. (5-letnia kadencja za okres 
od 2015 r. do 2020 r.) 

Pan Szymon Skiendzielewski został powołany na aktualną kadencję Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Członka 
Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Pan Szymon Skiendzielewski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1998 r. Uniwersytet Warszawski 
zdobywając tytuł magistra prawa. Od 2004 r. radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). 

Doświadczenie zawodowe:  

2017 – obecnie   Opera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. – Komandytariusz; 

2015 – obecnie   Emitent – Członek Rady Nadzorczej; 

2005 – obecnie   Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. – Komandytariusz, Radca Prawny. 

Pan Szymon Skiendzielewski prowadzi poza Spółką działalność – agencję public/inwestor relations. Nie prowadzi 
również działalności konkurencyjnej wobec Spółki. 

Pan Szymon Skiendzielewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Szymon Skiendzielewski nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, ani w żadnym równoważnym 
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Szymon Skiendzielewski nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 
i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Szymona Skiendzielewskiego w okresie ostatnich 2 lat, nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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17. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH 
CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Na datę niniejszego Memorandum akcjonariuszami Emitenta posiadającymi w sposób pośredni lub bezpośredni 
powyżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu są Remigiusz Kościelny (Prezes Zarządu Spółki) oraz 
Jarosław Wojczakowski (Wiceprezes Zarządu Spółki). Spółka nie jest kontrolowana przez inny podmiot powiązany 
z Emitentem lub osobami zasiadającymi w organach Emitenta.  

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury akcjonariatu 
na datę Memorandum. 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Remigiusz Kościelny 6 426 250 21,61% 6 426 250 21,61% 

Jarosław Wojczakowski 6 382 250 21,46% 6 382 250 21,46% 

Pozostali 16 934 646 56,94% 16 934 646 56,94% 

Razem 29 743 396 100,00% 29 743 396 100,00% 

    Źródło: Emitent 

Nie występują podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. 

18. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE 
WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW,  RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH 
ZEZWOLEŃ I KONCESJI 

 

18.1.  Działalność podstawowa 

Vivid Games S.A. jest wiodącym, polskim producentem i wydawcą gier mobilnych dystrybuowanych w modelu 
free-to-play (F2P) działającym na globalnym rynku od 13 lat. Poza grami mobilnymi Spółka produkuje i wydaje 
bądź przygotowuje do wydania w najbliższej przyszłości gry na PC oraz na konsolę Nintendo Switch. Obok 
tworzenia gier Vivid Games tworzy innowacyjne technologie wspierające m.in. Quasu – autorską platformę do 
automatyzacji testów gier mobilnych.. Strategia Grupy opiera się na tworzeniu portfolio wysokodochodowych, 
dostarczanych na światowy rynek gier mobilnych oraz gier na PC oraz Nintendo Switch, pracy z wyjątkowymi 
zespołami, wykorzystywaniu dogłębnej wiedzy rynkowej i najlepszych technologii. Gry, które wydaje Vivid Games 
są produkowane przez wewnętrzne zespoły oraz pozyskiwane za pomocą programu wydawniczego od 
zewnętrznych producentów. Tytuły z portfolio Emitenta dystrybuowane są cyfrowo w blisko 200 krajach do 1,5 
mld aktywnych graczy przez największe na świecie sklepy cyfrowe, m.in. Apple App Store, Google Play, a 
docelowo także przez Steam oraz Nintendo eShop. 

Największym dotychczasowym sukcesem Emitenta jest bokserska seria gier pod marką Real Boxing®, których 
liczba pobrań przekroczyła 73 mln i które dotąd wygenerowały 66,5 mln zł przychodów dla Grupy. Łącznie od 
2012 r. produkty Emitenta trafiły do niemal 125 mln graczy. Wysokie kompetencje zespołu Emitenta oraz 
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. 

Jednocześnie Spółka nieustannie podnosi swoje kompetencje na rynku gier mobilnych poprzez tworzenie 
nowoczesnych technologii. Przykładem tego typu działań jest Quasu – autorska oraz innowacyjna w skali 
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światowej platforma do automatyzacji testów gier mobilnych. Platforma Quasu rozwijana jest wewnętrznie przez 
Emitenta od 3 lat, a w związku z chęcią rozwoju i wprowadzeniu produktu na globalny rynek Zarząd Spółki podjął 
decyzję o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Quasu do nowopowstałej w tym celu 
spółki celowej. Na dzień publikacji Memorandum, Emitent powołał ww. spółkę celową tj. Quasu sp. z o.o., przy 
czym zorganizowana część przedsiębiorstwa nie została jeszcze wniesiona do tej spółki. 

Emitent jest spółką publiczną, której akcje w dniu 10 czerwca 2012 r. zadebiutowały w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect, natomiast od dnia 30 września 2016 r. Spółka jest notowana na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień publikacji 
Memorandum Emitent posiada dwa biura – siedzibę główną w Bydgoszczy oraz oddział w Warszawie. Na dzień 
30 września 2019 r. z Grupą, w tym Emitentem współpracowały 82 osoby zarówno z Polski jak i zagranicy, w 
oparciu o różne formy zatrudnienia lub współpracy. 

18.2. Model biznesowy 

Od początku 2014 r. Spółka działa w modelu free-to-play (F2P), w którym przychody ze sprzedaży generowane 
są poprzez zakup mikropłatności (IAP) i subskrypcji jak również poprzez odtworzenie formatu reklamowego. Gra 
jest pobierana bez opłat ze strony użytkownika (co zapewnia szerokie dotarcie), a w trakcie rozgrywki istnieje 
możliwość skorzystania z różnorodnych dodatków. 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 kluczem do sukcesu jest odpowiednie skonfigurowanie i 
stworzenie 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).  

Niezwykle istotne jest stworzenie w grze atmosfery, która zachęca do dokonania zakupów mających na celu 
urozmaicenie gry oraz poprawienia swoich osiągnięć. W celu prawidłowej monetyzacji danego produktu należy 
zaprojektować go tak, aby pozwalał na odpowiednią analizę danych oraz umożliwiał dokonywania zmian 
zapewniających poprawę atrakcyjności, które służą zwiększeniu (maksymalizacji) zaangażowania gracza, a przez 
to optymalizacji przychodów. 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 retencję graczy. Model free-to-play umożliwia dotarcie 
do szerokiej bazy użytkowników (potencjalna liczba aktywnych użytkowników na świecie na koniec 2018 r. 
wynosi ponad 2,5 mld) i jest w nim aktualnie realizowanych ponad 90% przychodów z gier mobilnych na świecie. 

Spółka opiera się na pobraniach organicznych (samoistnych) i promocjach (ang. featuring’ach) w kanałach 
sprzedaży, które są darmowe, bez ponoszenia nakładów finansowych na aktywne pozyskiwanie użytkowników 
(ang. user acqusition). W tym modelu istotna jest duża liczba pobrań, która oprócz przychodów z reklam, 
zapewnia również przychody z mikropłatności (IAP). Rozwinięcie modelu biznesowego polega na wprowadzeniu 
od połowy 2018 r. mechanizmu subskrypcji, który docelowy został wprowadzony do większości gier portfela 
Grupy Emitenta. Gracz ponosi ekstra opłatę za dodatkowe elementy, np. unikalną zawartość, 
możliwość wygrania określonych nagród oraz codzienny dopływ walut gry.  

W planach Spółki na najbliższe miesiące jest dystrybucja gier w modelu płatnym na platformach Nintendo Switch 
i PC. W ciągu 12 miesięcy od daty Memorandum Emitent zamierza wydać co najmniej 8 gier na Nintendo Switch 
oraz 3 duże tytuły na PC. Dystrybucja gier na Nintendo Switch będzie prowadzona poprzez sklep Nintendo eShop 
natomiast w przypadku gier na PC podstawową platformą dystrybucyjną tytułów będzie sklep Steam. W 
przypadku Nintendo Switch pierwszymi premierami były gry Space Pioneer i Sheep Patrol, które ukazały się pod 
koniec 2019 r., kolejnymi zaplanowanymi tytułami są Gravity Rider, Pocket Mini Golf i Fly Sky High. W następnej 
kolejności na I półrocze 2020 r. zaplanowane zostały premiery gier Space Pioneer i Gravity Rider, które ukażą się 
na PC poprzez platformę Steam. Publikacja gier w kanale Nintendo eShop odbywać się będzie w ramach formy 
uzgodnionej z wydawcą tj. QubicGames S.A. Dla pełnego wykorzystania potencjału komercyjnego dużych tytułów 
- Vivid Games korzystając z wiedzy i doświadczenia swojego biznesowego partnera będzie oferować część gier na 
koncie QubicGames. 
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W aktualnym portfolio produktowym Spółki znajduje się gra oparta na wizerunku konkretnej osoby tj. Real 
Boxing® Manny Pacquiao. W przypadku korzystania w grze z czyjegoś wizerunku (Manny Pacquiao) ponoszone 
są opłaty licencyjne, które są kalkulowane w stosunku do przychodów (tj. z wykorzystaniem mechanizmu tzw. 
Revenue share). 

18.3. Strategia 

Grupa Emitenta realizuje cele strategiczne zakreślone w ogłoszonej w dniu 13 września 2018 r. strategii na lata 
2018 – 2020. Kluczowe założenia strategiczne dla Emitenta to: 

• Produkcja i publikacja gier mobilnych free-to-play. 
• Dystrybucja gier na Nintendo Switch oraz PC w ramach dywersyfikacji kanałów i platform. 
• Rozwój nowych linii biznesowych. 
• Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych. 
• Intensyfikacja działań marketingowych. 

Celem strategicznym jest powiększanie portfolio gier o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie 
(charakteryzujących się dłuższym cyklem produkcji i wyższym potencjałem monetyzacji mikropłatności) oraz 
dużej liczby gier z segmentu casual (charakteryzujących się szerszą grupą dotarcia, krótkimi cyklami produkcji, 
których monetyzacja opiera się głównie na wyświetlaniu formatów reklamowych).  

Rozpoczęcie publikacji gier z nowego segmentu casual wpisuje się w trendy rynkowe, a ponadto zapewnia 
zmniejszenie ryzyka biznesowego poprzez częstsze premiery oraz niższe inwestycje w pojedynczy tytuł. Emitent 
kieruje i będzie kierować do tzw. fazy soft-launch wiele tytułów decydując na podstawie metryk o wydaniu 
najlepszych z nich. Produkty z obu segmentów będą produkowane wewnętrznie, pozyskiwane za pośrednictwem 
programu wydawniczego lub zlecane zewnętrznym producentom.  

Planowana jest również intensyfikacja działań związanych z marketingiem bezpośrednim (user acquisition), co 
powinno przełożyć się bezpośrednio na wysokość przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie do działań 
podejmowanych przez Emitenta w ostatnich miesiącach i planowanych do realizacji w najbliższym czasie zaliczyć 
należy przede wszystkim: 

Publikacja i produkcja gier mobilnych free-to-play 

Emitent koncentruje się na produkcji i publikacji gier w modelu biznesowym free-to-play, który oparty jest na 
przychodach z mikropłatności oraz wyświetlaniu formatów reklamowych. W ramach działalności produkcyjnej 
Emitent skupia się na tworzeniu oryginalnych gier mobilnych o wysokich walorach jakościowych w oparciu o 
własne lub zewnętrzne IP. Produkcja odbywa się w metodologii Agile w małych, doświadczonych i dobrze 
zorganizowanych zespołach. Jednocześnie zgodnie z założeniami przyjętej strategii gry mobilne Emitenta są na 
bieżąco optymalizowane w zakresie metryk monetyzacyjnych oraz regularnie aktualizowane.  

W roku 2020 Emitent zamierza wypuścić na rynek co najmniej 15 nowych gier mobilnych. W procesie produkcji i 
testach znajduje się kilka kolejnych tytułów. Gry mobilne Emitenta trafią obok Apple App Store i Google Play 
również do alternatywnych kanałów sprzedaży.  

Dystrybucja gier na Nintendo Switch oraz PC w ramach dywersyfikacji kanałów i platform 

Produkcja i publikacja gier mobilnych free-to-play pozostaje core-business’em Emitenta jednak w celu jak 
najszerszej komercjalizacji portfolio oraz dywersyfikacji źródeł przychodów Spółka podjęła decyzje o dystrybucji 
gier również na platformie sprzętowej Nintendo Switch oraz na PC. W dniu 11 lipca 2019 r. zawarto umowę 
ramową z QubicGames S.A. w zakresie portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch, zaś w 
dniu 11 grudnia 2019 r. zawarto umowę dotyczącą portingu i dystrybucji gier Real Boxing 2, Mayhem Combat i 
Godfire: Rise of Prometheus. Współpraca z QubicGames pozostaje otwarta i pozwala na dalsze rozszerzanie listy 
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tytułów. Wybór QubicGames jako partnera odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję na Nintendo Switch nie 
był przypadkowy, ponieważ spółka jest na polskim rynku ekspertem, jeśli chodzi o japońską platformę. 
Pierwszymi grami, które trafiły na Nintendo Switch były Space Pioneer (w cenie $9.99) oraz Pocket Mini Golf i 
Sheep Patrol w cenie $1.99. Spodziewane daty kolejnych premier to początek roku 2020 r. Na I półrocze 2020 r. 
zaplanowane zostały premiery gier Space Pioneer i Gravity Rider, które ukażą się na PC na platformie Steam.  

Rozwój nowych linii biznesowych. 

Emitent podjął kroki w celu rozwoju segmentu działalności polegającego na usługowym udostępnianiu 
technologii wykorzystywanych w testach automatycznych tworząc QUASU – autorską oraz innowacyjną w skali 
światowej platformę do automatyzacji testów gier mobilnych. 

Quasu umożliwia wykonywanie testów m.in. w zakresie stabilności, wydajności, kompatybilności, funkcjonalnych 
w czasie rzeczywistym na fizycznych urządzeniach iOS oraz Android. Zapewnia ona wzrost wydajności testów gier 
mobilnych, dostarczając szczegółowe raporty, co wpływa na podniesienie jakości gier, oraz na obniżenie kosztów 
związanych z tym procesem. Platforma rozwijana jest wewnętrznie od 3 lat. W związku z chęcią rozwoju i 
wprowadzeniu produktu na globalny rynek Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do 
przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Quasu do nowo-powstałej w tym celu spółki 
celowej.  

Na datę Memorandum Informacyjnego trwają pierwsze wdrożenia u zewnętrznych klientów, a pierwsze 
przychody uzyskane zostały w I kwartale 2020 r. W związku z potrzebą dalszego rozwoju produktu, powiększenia 
zespołu developerskiego i sprzedażowego prowadzone są działania w zakresie pozyskania zewnętrznego 
finansowania dla spółki celowej Quasu. 

Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych 

Emitent prowadzi działania oparte o analizę Big Data przy użyciu narzędzi Business Intelligence (BI) w celu 
zwiększenia metryk użytkowych – m.in. retencji, oraz metryk monetyzacyjnych – m.in. LTV, ARPU, ARPPU, 
konwersji w grach przygotowywanych do premiery, jak również w wybranych grach obecnych już na rynku. 
Uzyskanie odpowiednio wysokich współczynników monetyzacyjnych umożliwia uruchomienie procesu 
pozyskiwania użytkowników w kontrolowany, płatny sposób, co ma wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży. 
Wpływ na metryki ma m.in. geografia sprzedaży, jakość pozyskanych użytkowników, jak 
również jakość produktu.  

Intensyfikacja działań marketingowych 

Emitent prowadzi działania marketingowe związane z pozyskiwaniem widoczności w kanałach dystrybucji, tzw. 
featuringów, pozycjonowaniem produktów w sklepach – są to działania nie wymagające nakładów finansowych 
zapewniające organiczne pobrania gier z portfolio. Narzędzia te mają ograniczoną sterowność – tj. brak jest 
możliwości dokładnego określenia użytkowników, krajów czy terminów featuringów. W odróżnieniu od 
powyższych – działania związane z płatnymi pozyskiwaniem użytkowników, tzw. user-acquisition 
cechują się pełnią procesu decyzyjnego po stronie Spółki w zakresie wysokości nakładów, jakości pozyskiwanych 
użytkowników. Bardzo często użytkownicy pozyskani w ramach user-acquisiton cechują się wyższymi metrykami 
użytkowymi i monetyzacyjnymi w stosunku do użytkowników organicznych. Emitent w 2018 i 2019 roku 
przeprowadził szereg testów user acquisition dla większości gier mid-core w akualnym portfolio produktów, 
identyfikując produkty o najwyższym potencjale wzrostu. Spółka planuje skalowanie kampanii płatnego 
pozyskiwania użytkowników wewnętrznie – z uwzględnieniem możliwości finansowych, jak również z 
zewnętrznymi podmiotami specjalizującymi się w tego typu działalności.  
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18.4. Kanały dystrybucji 

Spółka realizuje dystrybucję gier mobilnych w ponad 200 krajach, głównie za pośrednictwem największych 
sklepów aplikacji mobilnych (tj. Apple App Store oraz Google Play) oraz za pomocą sieci alternatywnych 
kanałów dystrybucji (Amazon Store, Samsung Apps, itp.). Poniżej przedstawiona krótką charakterystykę dwóch 
największych platform dystrybucyjnych: 
 

• Apple App Store - sklep dedykowany aplikacjom mobilnym iOS założony przez firmę Apple w lipcu 2008 
r. W jego ramach dostępnych jest ok. 2,2 mln aplikacji, a najpopularniejszą kategorią sklepu są gry. W 
2018 r. liczba pobrań aplikacji poprzez iOS App Store wyniosła 30 mld. Według raportu App Annie w 
2018 r. największą liczba pobrań odnotowano kolejno w Chinach, USA, Japonii, UK oraz Rosji, natomiast 
jeśli chodzi o przychód były to odpowiednio: Chiny, USA, Japonia, UK, oraz Tajwan.  

• Google Play - największy sklep aplikacji mobilnych dedykowanych systemowi Android otwarty został 
przez Google w październiku 2008 r. W sklepie dostępnych jest 2,6 mln aplikacji. Według danych w 2018 
r. aplikacje ze sklepu Google Play pobierane były przeszło 75 mld razy. Według raportu App Annie w 
2018 r. geograficznie największą ilość pobrań odnotowano kolejno w Indiach, Brazylii, USA, Indonezji, 
Rosji i Meksyku, natomiast najwyższy przychód odnotowano w następujących państwach: USA, Japonii, 
Korei Południowej, Niemczech oraz na Tajwanie. W przypadku obu sklepów największy udział zarówno 
w liczbie pobrań jak również wysokości przychodów stanowiła kategoria gier. 

Spółka prowadzi również dystrybucję w alternatywnej sieci kanałów sprzedaży. Są to m.in. globalne sklepy 
Amazon, Samsung Galaxy Apps, Sony Mobile Network, platformy subskrypcyjne: m.in. Bemobi. Na terenie Azji 
planowana jest współpraca wydawnicza z lokalnymi partnerami, którzy posiadają szeroką wiedzę i know-how 
dotyczący rynku. 

W przypadku gier płatnych dedykowanych na PC podstawową kanałem dystrybucji cyfrowej jest sklep Steam 
będący własnością amerykańskiej firmy Valve Inc. oraz posiadający dominującą pozycję na rynku gier na PC w 
którym dostępnych jest niemal 30.000 różnej kategorii gier.  

Dystrybucja gier dedykowanych konsoli Nintendo Switch jest możliwa poprzez dwa kanały: Nintendo eShop, 
który jest częścią oprogramowania Nintendo Switch i umożliwia pobranie gry w formie cyfrowej bezpośrednio 
na konsolę (w tym także poprzez sklep dostępny na stronie nintendo.com) lub w formie fizycznych kartridżów 
dostępnych w sklepach z grami. Aktualnie w sklepie Nintendo eShop na konsolę Switch dostępnych jest ponad 
2800 pozycji. 

18.5. Aktywność marketingowa 

Grupa posiada własny dział wydawniczy zajmujący się promocją i publikacją gier z portfolio Spółki. Strategia 
marketingowa nowych mobilnych produktów free-to-play opiera się na działaniach związanych z wykorzystaniem 
nowoczesnych i popularnych wśród grupy docelowej (tj. graczy) narzędzi, formatów medialnych i kanałów 
społecznościowych. 

W trakcie kampanii podejmowane są m.in. działania z zakresu: 

• pozyskania widoczności w sklepach Apple App Store i Google Play podczas premiery i aktualizacji, 
• pozycjonowania produktów w sklepach 
• płatnego pozyskiwania nowych użytkowników, 
• współpracy z mediami branżowymi, 
• zarządzania społecznościami, 
• cross-promocją pomiędzy tytułami w obrębie portfolio, 
• pozyskania lewarów marketingowych w postaci znanych IP ze świata sportu i filmu (tj. powiązaniu 

produktów Emitenta (gier) z postaciami, bohaterami czy motywami ze świata sportu czy filmu, dzięki 
którym wzbudzają zainteresowanie społeczeństwa i przyciągają klientów końcowych), 
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Wszelkie działania Emitenta w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych mają na celu pozyskiwanie 
użytkowników (graczy) dla oferowanych gier.  

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). 

18.6. Wybrane produkty Emitenta 

Zombie Blast Crew 

 

Zombie Blast Crew będący grą akcji osadzoną w realiach apokalipsy Zombie to wydana w 2019 roku duża 
produkcja Vivid Games segmentu mid-core. Tytuł oferuje możliwość rozgrywki w trybach eventowych, 
wieloosobowych i survivalowych, turnieje, listy rankingowe oraz kampanię jednoosobową. Gra trafiła do 
globalnej dystrybucji w Apple App Store i Google Play w Halloween korzystając z najbardziej dogodnego dla 
swojej specyfiki terminu promocji.  

Zombie Blast Crew powstał na bazie gry Space Pioneer, jednak został w znaczący sposób zmodyfikowany i 
wzbogacony. Gra oferuje ulepszoną w stosunku do pierwowzoru warstwę rozgrywki, oprawę graficzną jak 
również meta-grę. Spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony graczy uzyskując średnie noty w Google Play na 
poziomie 4.7/5 oraz w Apple App Store na poziomie 4.8/5. Zespół produkcyjny aktywnie rozwija produkt. Badane 
są możliwości adaptacji tytułu do wymagań alternatywnych kanałów sprzedaży oraz innych platform 
sprzętowych. 

Zombie Blast Crew w Google Play: http://tiny.cc/v425ez 

Zombie Blast Crew w Apple App Store: http://tiny.cc/e825ez 

Zombie Blast Crew materiały video: http://tiny.cc/d525ez 

http://tiny.cc/d525ez
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Gravity Rider 

 

 

Marka Gravity Rider to kolejna po Real Boxing seria gier sportowych, która zbudowała dużą społeczność graczy. 
Gry z serii wyścigowej zostały pobrane już przez ponad 10 mln użytkowników z całego świata. Gravity Rider 
otrzymał od początku roku już kilka istotnych aktualizacji, wprowadzających m.in. nowe mechanizmy 
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monetyzacyjne. Do pierwszej części dołączyła w sierpniu 2019 r. kolejna – Gravity Rider Zero, która niedługo po 
premierze otrzymała istotne featuringi w kanałach sprzedaży (30 sierpnia 2019 r. w Apple App Store i 12 września 
2019 r. w Google Play), a także wysokie noty graczy i przychylne oceny prasy. Konstrukcja gry została 
ukierunkowana na maksymalizację retencji oraz monetyzację reklamową, wspartą przez opcje subskrypcji i 
bezpośrednie zakupy, m.in. pojazdów.  

W planach rozwoju marki są m.in. nowe duże funkcjonalności – np. synchroniczny multiplayer, nowe kanały 
sprzedaży, dystrybucja w Chinach, wersje tematyczne jak również platformy sprzętowe - tytuł będzie jedną z 
pierwszych gier od Emitenta które trafią do dystrybucji na platformie Nintendo Switch oraz PC. Cena sprzedaży 
na platformie Nintendo Switch wyniesie $9.99. Gry marki Gravity Rider produkowane są przez krakowskie studio 
Fontes Sp. z o.o. w ramach umów wydawniczych. 

W ramach współpracy z firmą Skillz, Inc. powstaje specjalna wersja gry, która opiera się wyłącznie na rozgrywkach 
wieloosobowych oraz platformie turniejowej Skillz. Premiera planowana jest na II kwartał 2020 roku. 

Gravity Rider w Google Play: http://tiny.cc/tdv2cz 

Gravity Rider w Apple App Store: http://tiny.cc/tdv2cz 

Gravity Rider materiały video: http://tiny.cc/zav2cz  

Gravity Rider Zero w Google Play: http://tiny.cc/fbt2cz 

Gravity Rider Zero w Apple App Store: http://tiny.cc/fbt2cz 

Gravity Rider Zero materiały video: http://tiny.cc/4dt2cz 

 

 

 

Animal Hotel Manager 

Gra z segmentu mid-core, reprezentująca niezwykle popularny gatunek Idle. Pozyskana do portfolio w ramach 
programu wydawniczego od producenta z Białorusi. 

http://tiny.cc/4dt2cz
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Tytuł charakteryzuje się wysoką jakością graficzną i stosunkowo niskim progiem wejścia. Rozgrywka oparta jest 
na rozbudowanej meta grze. 

 

Vivid Games planuje wydanie tytułu na platformach iOS i Android w I kwartale 2020 roku. 

 

Gry Casual 

 

Produkty tego segmentu na których koncentruje się aktualnie Spółka są grami opartymi na sprawdzonych 
mechanikach połączonych ze znaną graczom tematyką, łatwym sterowaniem, wyraźnie zarysowaną i atrakcyjną 
progresją rozwoju. Monetyzacja produktów opiera się na wyświetlaniu formatów reklamowych, subskrypcji oraz 
mikropłatnościach. Gry tego segmentu produkowane są zewnętrznie oraz pozyskiwane w ramach programu 
wydawniczego.  

W 2019 roku do dystrybucji trafiły następujące gry: 

• Pocket Mini Golf - symulator mini-golfa, 
• Endless Lake - gra zręcznościowa, 
• Fly Sky High - zręcznościowy symulator lotu, 
• Idle Fish Aquarium - symulator produkcji tlenu sub-gatunku “Idle”, 
• Crash Drivers - walki pojazdów na arenie sub-gatunku “IO”,  
• Bullet Craft - gra logiczna oparta na mechanice “2048”, 
• Calm Colors - gra oparta na układaniu wzorów. 
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       Gears of Heroes         Calm Colors           Bullet Craft 

W produkcji i testach znajduje się kilkanaście nowych gier, w I kwartale 2020 roku odbędą się premiery: 

• Juice Farm,  
• Skyward City, 
• Gears of Heroes. 

Portfolio gier casual będzie komercjalizowane w podstawowych, jak również alternatywnych mobilnych kanałach 
dystrybucji oraz na platformie Nintendo Switch.  

Pierwszymi grami (które są już w procesie portingu) z tego segmentu które trafiły lub trafią do sklepu Nintendo 
będą:  

• Pocket Mini Golf 
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• Sheep Patrol 
• Crash Drivers 
• Fly Sky High 

 

Space Pioneer 

 

Space Pioneer będący grą akcji z elementami strategii osadzoną w świecie Sci-Fi trafił do globalnej dystrybucji w 
II kwartale 2018 roku. W marcu 2019 r. otrzymał jedną z największych dotychczas aktualizacji, obok dwóch 
trybów multiplayer tj. free-for-All i Co-op równolegle dodano trzy klasy postaci z unikalnymi pancerzami, nowe 
roboty bojowe oraz kolejne umiejętności. Tytuł jest regularnie promowany w kanałach dystrybucji a kolejne 
aktualizacje pozwalają dotrzeć do kolejnych graczy. 

Gra trafiła do ponad 4 mln graczy. Gra jest dostępna w Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung 
Galaxy Store i Bemobi. Kolejnym obszarem eksploatacji tej marki są nowe platformy sprzętowe – premiera wersji 
na konsolę Nintendo Switch odbyła się6 grudnia 2019 roku w cenie $9.99, natomiast w I półroczu 2020 roku tytuł 
trafi na platformę PC za pośrednictwem kanału Steam. 

Space Pioneer w Google Play: http://tiny.cc/l3v2cz  

Space Pioneer w Apple App Store: http://tiny.cc/l3v2cz  

Space Pioneer w Nintendo Game Store: https://tinyurl.com/wakzbde  

Space Pioneer materiały video: http://tiny.cc/l3v2cz  

http://tiny.cc/l3v2cz
http://tiny.cc/l3v2cz
https://tinyurl.com/wakzbde
http://tiny.cc/l3v2cz
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Mayhem Combat 

 

Mayhem Combat to oryginalna bijatyka oferująca wciągającą rozrywkę w trybie solo oraz rozbudowany aż do 
dziesięciu graczy multiplayerowy tryb Mayhem Royale. Tytuł znajduje się w dystrybucji od roku. Kolejne istotne 
aktualizacje zostały zaplanowane na 2020 r. 

W związku z zawartą w dniu 11 grudnia 2019 roku umową z QubicGames S.A. (ESPI nr 41/2019) tytuł będzie 
kolejną dużą produkcją Vivid Games przygotowaną do dystrybucji na platformie Nintendo Switch.   

Mayhem Combat w Google Play: http://tiny.cc/w9v2cz  

Mayhem Combat w Apple App Store: https://tiny.pl/tjpp1  

Mayhem Combat materiały video: http://tiny.cc/07v2cz 

http://tiny.cc/w9v2cz
https://tiny.pl/tjpp1
http://tiny.cc/07v2cz
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Real Boxing 

 

 

 

Wszystkie części gry: Real Boxing, Real Boxing 2 Rocky oraz Real Boxing Manny Pacquiao zostały dotychczas 
pobrane przez ponad 71 mln użytkowników, którzy wygenerowali ok 64,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, w 
tym 4,3 mln w 2019 roku. 

Gry marki Real Boxing cieszą się, mimo upływu 7 lat od premiery pierwszej części (XI 2012), bardzo dużym 
zainteresowaniem, generując przy tym kilkumilionowe przychody rocznie przy bardzo niskich nakładach 
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rozwojowych. W ciągu ostatnich miesięcy wszystkie części otrzymały niezbędne aktualizacje technologiczne, 
dostosowujące je do wymagań najnowszych urządzeń. W IV kwartale gry Real Boxing otrzymają m.in. moduły 
subskrypcji.  

Podobnie jak Mayhem Combat Real Boxing 2 trafi w 2020 roku na konsole Nintendo Switch. W ocenie Zarządu 
tytuł może okazać się hitem na kolejnej platformie i dodatkowo wzmocni nie tylko rozpoznawalność, ale przede 
wszystkim dochodowość marki.  

Materiały video: 

https://tiny.pl/tjppp 

https://tiny.pl/tjpp4 

https://tiny.pl/tjppn 

Real Boxing w Google Play:  

RB1: https://tiny.pl/tjppk 

RB2: https://tiny.pl/tjpps 

RB Manny Pacquiao: https://tiny.pl/tjpp6  

Real Boxing w Apple App Store: 

RB1: https://tiny.pl/tjppv 

RB2: https://tiny.pl/tjppz 

RB Manny Pacquiao: https://tiny.pl/tjplh 

Godfire: Rise of Prometheus 

 

Godfire: Rise of Prometheus to gra akcji powstała w 2014 roku jako wynik kooperacji Vivid Games i uznanego 
studia graficznego Platige Image z Warszawy Tytuł zachwycał wysoką jakością i cieszył się znakomitymi 
recenzjami oraz licznymi nagrodami. Jego sukces komercyjny był jednak umiarkowany. W wyniku badania 
potencjału portfolio Vivid Games pod kątem możliwości publikacji na konsoli Nintendo Switch okazało się, że 
Godfire może przynieść Spółce wymierne korzyści. Na podstawie umowy z QubicGames tytuł trafi na Nintendo 
Switch. 

https://tiny.pl/tjppk
https://tiny.pl/tjpps
https://tiny.pl/tjpp6
https://tiny.pl/tjppv
https://tiny.pl/tjppz
https://tiny.pl/tjplh
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18.7. Określenie wartościowe i ilościowe oraz udział poszczególnych grup produktów i usług albo, 
jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

Spółka buduje spójne, wysokiej jakości portfolio gier, które z sukcesem dostarcza na rynek. Strategią jest 
budowanie własnych marek, jak również pozyskiwanie gier zewnętrznych producentów w ramach programu 
wydawniczego, jak również wykorzystanie światowego formatu licencji (IP).  

W 2016 roku ponad 98% przychodów ze sprzedaży pochodziła z eksportu, a największymi rynkami zbytu były: 
USA, Wielka Brytania, Japonia, Chiny oraz Niemcy. W 2018 roku już niemal 100% przychodów ze sprzedaży 
(99,6%) pochodziło z eksportu, a największym rynkami zbytu pozostały USA. Na drugą pozycję wskoczyły Chiny, 
po nich na liście znalazły się Wielka Brytania, Japonia i Niemcy. 

Geograficzny podział przychodów wg lokalizacji użytkownika w latach 2018-2019 

 

 

W 2018 i 2019 roku wydano następujące tytuły gier mobilnych: 
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Poniżej prezentowane są główne produkty (gry mobilne), które Emitent wprowadził do sprzedaży: 

 

Lp. Tytuł gry Platforma dystrybucji Data premiery 

Łączna 
ilość 
pobrań do 
Q3 2019 

ARPU* 2019 (Q1-
Q3) (PLN) 

1. Real Boxing 
Apple App Store, Google Play, 
Steam, Sony PlayStation 
Network 

2012 51,17 mln 0,58 

2. Real Boxing 2 Apple App Store, Google Play 2015 16,78 mln 0,93 

3. Real Boxing Manny 
Pacquiao Apple App Store, Google Play 2017 5,18 mln 0,23 

4. Highway Getaway Apple App Store, Google Play 2017 13,85 mln 0,06 

5. Mayhem Combat Apple App Store, Google Play 2018 1,56 mln 0,21 

6. Space Pioneer Apple App Store, Google Play 2018 3,58 mln 0,88 

7. Gravity Rider Apple App Store, Google Play 2018 8,78 mln 0,28 

8. Gravity Rider Zero Apple App Store, Google Play 2019 2,43 mln 0,28 

9. Zombie Blast Crew Apple App Store, Google Play 2019 1,13 mln 0,89 

10. Endless Lake Apple App Store, Google Play 2019 0,19 mln 0,14 

11. Pocket Mini Golf Apple App Store, Google Play 2019 0,40 mln 0,30 

12. Idle Fish Aquarium Apple App Store, Google Play 2019 0,13 mln 0,26 

 

*ARPU w PLN – średni przychód z gracza, zawiera przychody brutto z mikropłatności i reklam z platform   iOS 
oraz Android. 

18.8.  Charakterystyka ryku, na którym działa Emitent 

Globalny rynek gier komputerowych 

Branża gier jest segmentem charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim stopniem 
przewidywalności. Zgodnie z danymi holenderskiej firmy Newzoo największym rynkiem gier komputerowych oraz 
gier wideo w latach 2016-2018 był rynek chiński, który wygenerował przychody w wysokości odpowiednio 24,27 
mld USD, 27,55 mld USD oraz 34,40 mld USD co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 25%. W odniesieniu do 
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danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczących Produktu Krajowego Brutto (PKB) udział 
przychodów z rynku gier w Chinach osiągnął w analizowanych latach odpowiednio 0,22% (2016 r.), 0,23% (2017 
r.) oraz 0,26% (2018 r.). Należy podkreślić iż w marcu 2018 r. władze w Pekinie wstrzymały przyznawanie firmom 
specjalnego zezwolenia na wydawanie w ich kraju gier wideo co wpłynęło na zahamowanie wzrostu wydatków 
na gry, zwłaszcza mobilne, w pierwszej połowie tego roku, mimo to rynek chiński pozostaje największym rynkiem 
gier na świecie. 

Na drugim miejscu rankingu uplasowały się Stany Zjednoczone z przychodami z rynku gier o wielkości 
odpowiednio 23,46 mld USD (2016 r.), 25,06 mld USD (2017 r.) oraz 31,50 mld USD ( 2018 r.) zaś na miejscu 
trzecim Japonia. Na czwartym miejscu zestawienia znalazła się Korea Południowa – która pod względem 
generowanych przychodów z rynku gier w 2018 r. wyprzedziła rynek niemiecki. Na kolejnych miejscach w 
zestawieniu znalazły się Niemcy (5,00 mld USD), które wyprzedziły Wielką Brytanię (4,70 mld USD). Francja, 
Kanada oraz Hiszpania uplasowały się kolejno siódmej, ósmej i dziewiątej pozycji, a wartości wygenerowanych 
przychodów ze sprzedaży gier na tych rynkach wynoszą odpowiednio: 3,40 mld USD; 2,40 mld USD; 2,20 mld 
USD. Na pozycji nr 10 znalazły się Włochy, których wartość rynku gier wyniosła 2,20 mld USD. W danym 
zestawieniu Polska zajęła 24 lokatę z wielkością rynku na poziomie 0,54 mld USD. 

 

Wartości przychodów ze sprzedaży gier w latach 2016-2018 r. (w mld $) 

 

  Przychody rynku [mld $] % PKB Dynamika przychodów (%) 

Lp. Kraj 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 

1 Chiny 24,27 27,55 34,40 0,22% 0,23% 0,26% 14% 25% 

2 USA 23,46 25,06 31,50 0,13% 0,13% 0,15% 7% 26% 

3 Japonia 12,43 12,55 17,70 0,25% 0,26% 0,35% 1% 41% 

4 Korea 
Południowa 4,05 4,19 5,80 0,29% 0,27% 0,35% 3% 39% 

5 Niemcy 4,09 4,38 5,00 0,12% 0,12% 0,12% 7% 14% 

6 Wielka Brytania 3,94 4,22 4,70 0,15% 0,16% 0,17% 7% 11% 

7 Francja 2,77 2,97 3,40 0,11% 0,11% 0,12% 7% 15% 

8 Kanada 1,84 1,95 2,40 0,12% 0,12% 0,14% 6% 23% 

9 Hiszpania 1,78 1,91 2,20 0,14% 0,15% 0,15% 7% 15% 

10 Włochy 1,72 1,87 2,20 0,09% 0,10% 0,11% 9% 17% 

24 Polska 0,43 0,49 0,54 0,09% 0,09% 0,10% 14% 11% 

  Źródło: Emitent na podstawie danych Newzoo „Global Games Market” oraz MFW 

Bazując na danych Newzoo należy zwrócić uwagę, iż obecne w pierwszej dziesiątce zestawienia trzy rynki krajów 
azjatyckich tj. chiński, japoński i południowo koreański tylko w 2018 r. wygenerowały ponad 40% światowych 
przychodów w branży gier, a łączna wartość tych rynków wyniosła 57,90 mld USD. W Japonii oraz Korei 
Południowej gry stały się istotną częścią kultury masowej oraz aktywną gałęzią przemysłu kreatywnego. To 
właśnie z Korei Południowej, Chin i Japonii pochodzą globalni giganci tacy jak Sony, Nintendo, Tencent, NetEase, 
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Nexon, Konami, Square Enix, którzy oprócz rozwoju na rynkach rodzimych dokonują również akwizycji firm 
zachodnich działających w branży gier.  

 

Wartość i struktura globalnego rynku gier w latach 2016-2021 (mld USD) 

 
       Źródło: Emitent na podstawie Newzoo„Global Games Market 

Łączna wartość globalnego rynku gier komputerowych i wideo w 2018 r. wyniosła prawie 138 mld dolarów 
(wzrost o 13,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem), a w 2021 roku sięgnie wg prognoz 180,1 mld dolarów. 
Prognozowany skumulowany średnioroczny wskaźnik wzrostu w analizowanym okresie wyniesie 11%. 

Analizując poszczególne segmenty rynku zgodnie z prognozami dla 2018 r. przychody ze sprzedaży gier mobilnych 
przeznaczonych na smartfony i tablety wyniosły 70,3 mld USD, co stanowiło 51% udziału w globalnych 
przychodach na rynku gier. W przypadku gier przeznaczonych na komputery osobiste, włączając w to gry 
społecznościowe, przeglądarkowe i do pobrania, ich udział w 2018 r. szacowany był na 24% (ok. 33,1 mld USD). 
W tym samym okresie gry konsolowe włączając w to przychody z konsol przenośnych wygenerowały ok. 34,5 mld 
USD przychodu, co odpowiadało udziałowi na poziomie 25%. 

Zgodnie z danymi Newzoo najszybciej rozwijającym się oraz jednocześnie największym segmentem w branży, jest 
rynek gier na urządzenia mobilne (smartfony i tablety), który w 2017 r. osiągnął wartość 55,98 mld USD. 

Szybki rozwój segmentu gier mobilnych w ostatnich latach jest pochodną dynamicznego postępu 
technologicznego w dziedzinie smartfonów i tabletów oraz ich rosnącej popularności zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ich popularność szczególnie zauważalna jest wśród graczy z regionu Azji i 
Pacyfiku. Według danych Newzoo gry mobilne stanowią obecnie najbardziej dochodowy obszar rynku. Newzoo 
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szacuje, że w 2021 r. użytkownicy wygenerują przychód o wartości 180,1 mld USD, zaś za 59% tej kwoty 
odpowiadać będzie segment gier mobilnych. 

18.9. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty Sprawozdaniem Finansowym 

 
 od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 września 2019 r.  
od 1 stycznia 2018 r.   

do 31 grudnia 2018 r. 

Nakłady inwestycyjne 5 385 000,05 7 050 000,74 

Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych 5 260 000,43 6 666 000,34 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

124 000,62 384 000,40 

    Źródło: Emitent 

Na wydatki dotyczące aktywów niematerialnych składają się koszty wytworzenia nowych gier. Pozycja ta to 
głównie koszty zatrudnienia pracowników i współpracowników spółki, koszty zewnętrznych usług i dostawców 
narzędzi informatycznych. Spółka nabywa rzeczowe aktywa trwałe w postaci sprzętu IT niezbędnego do produkcji 
gier.  

18.10. Grupa Kapitałowa 

W skład Grupy Kapitałowej Vivid Games wchodzą następujące podmioty: 

• Vivid Games S.A. – jako podmiot dominujący; 
• Vivid Games S.A. SKA – spółka zależna, w której Emitent jest komplementariuszem oraz posiada 99,9% 

akcji  
z których przysługuje mu 99,9% głosów na walnym zgromadzeniu; 

• Bote Sp. z o.o. – spółka zależna, w której Emitent posiada 100% udziałów, z których przysługuje mu 100% 
głosów na walnym zgromadzeniu; 

• QUASU Sp. z o.o. – spółka zależna, w której Emitent posiada 100% udziałów, z których przysługuje mu 
100% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Struktura Grupy Kapitałowej Vivid Games kształtuje się następująco: 
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− Nazwa: − VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

− Forma prawna: − Spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna 

− Siedziba: − Bydgoszcz 

− Kapitał zakładowy − 123.944,00 zł 

− Adres: − ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

− NIP: − 9671358288 

− REGON: − 341490603 

− Numer KRS: − 0000480276 

 

Emitent posiada 99,9% akcji w Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A., które dają 99,9% głosów na jej walnym 
zgromadzeniu. Emitent jest jednocześnie jej komplementariuszem. Rolą Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. w 
Grupie jest zarządzanie istotnymi wartościami niematerialnymi i prawnymi należącymi do Emitenta, tj. prawami 
do gry Godfire: Rise of Prometheus. 

 

Nazwa: BOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Kapitał zakładowy 5.000,00 zł 

NIP: 5272730324 

REGON: 360830493 

Numer KRS: 0000544562 

 

Bote sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Emitent posiada 100% udziałów w Bote sp. z o.o., które dają 
100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. 
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Nazwa: QUASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz 

Kapitał zakładowy 5.000,00 zł 

NIP: 9671431950 

REGON: 385019550 

Numer KRS: 0000817587 

 

QUASU sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii QUASU. Emitent posiada 
100% udziałów w Bote sp. z o.o., które dają 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. 

 

19. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ EMITENTA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z 
EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

W opinii Emitenta nie istnieją inne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności istotne dla oceny 
realizowania przez Spółkę zobowiązań z emitowanych Obligacji. 
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VI. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU EMITENTA 
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2. STATUT EMITENTA 
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3. WARUNKI EMISJI 
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Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji – Wycena przedmiotu zastawu 
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4. WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA OBLIGACJE 
 

Podmiot Świadczący Usługę Oferowania na rzecz Emitenta – Ventus Asset Management S.A. 

02-677 Warszawa, Ul. Cybernetyki 19B 

KONTAKT DLA INWESTORÓW: 

e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

telefon:   + 48 22 110 27 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ventusam@ventusam.pl
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5. FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE 
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6. OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW 
 

 
Agent Emisji oznacza podmiot, który pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu 

art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie; 
Agent Płatniczy oznacza podmiot,  który pełni funkcję agenta płatniczego w 

rozumieniu § 11 ust. 6 pkt 2 Regulaminu KDPW; 
Administrator Zabezpieczeń oznacza spółkę pod firmą VEON spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B,  
02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000433447, REGON: 14635582700000, NIP: 
7010357523, pełniąca funkcję administratora zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, na podstawie Umowy o 
Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń zawartej z Emitentem; 

Administrator Zastawu oznacza spółkę pod firmą VEON spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B,  
02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000433447, REGON: 14635582700000, NIP: 
7010357523, pełniąca funkcję administratora zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, na podstawie Umowy o 
Ustanowienie Administratora Zabezpieczeń zawartej z Emitentem; 

Cena Emisyjna oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 1.6. 
Warunków Emisji płatną na rachunek bankowy Podmiotu 
Świadczącego Usługę Oferowania prowadzony przez Toyota Bank 
Polska S.A. o numerze: 
78 2160 0003 2000 1627 4723 0001; 

Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW; 

Dzień Dokonania Wpłaty oznacza dzień, w którym Inwestor dokonał wpłaty Ceny Emisyjnej za 
Obligacje, nie późniejszy niż Dzień Wpłaty zdefiniowany poniżej, przy 
czym za Dzień Dokonania Wpłaty rozumie się dzień, w którym doszło 
do uznania rachunku bankowego Podmiotu Świadczącego Usługę 
Oferowania; 

Dzień Płatności Odsetek oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień 
Wcześniejszego Wykupu; 

Dzień Przydziału oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji, o czym 
mowa w pkt 6.7. Warunków Emisji; 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
zgodnie z § 9 Regulaminu KDPW; 

Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania 
świadczeń, o których to świadczeniach mowa w pkt 9 Warunków 
Emisji, przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem 
płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: 
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(i) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego 
wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 
dzień złożenia żądania natychmiastowego wykupu; 

(ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw 
uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta ; oraz 

(iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub 
przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który 
wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada 
uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia 
Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub 
przekształcenia formy Prawnej Emitenta; 

Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień, w którym Emitent jest zobowiązany dokonać wykupu 
Obligacji w terminie wcześniejszym aniżeli w Dniu Wykupu w 
przypadkach przewidzianych prawem; 

Dzień Wpłaty oznacza najpóźniejszy dzień, w którym Inwestorzy będą zobowiązani 
wpłacić Cenę Emisyjną za Obligacje, tj. dzień określony w pkt 6.6. 
Warunków Emisji;  

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w tabeli w pkt 1.10. Warunków Emisji;  

Emitent oznacza spółkę pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, REGON: 340873302, 
NIP 9671338848; 

Ewidencja oznacza system ewidencji osób uprawnionych z papierów 
wartościowych, o którym mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) Ustawy o 
Obrocie; 

EURO, EUR oznacza prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii 
Monetarnej; 

Formularz Zapisu, Zapis oznacza oświadczenie Inwestora o złożeniu zapisu na Obligacje, na 
formularzu będącym załącznikiem nr 5 do Memorandum 
Informacyjnego; 

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa; 

Grupa, Grupa Kapitałowa oznacza Emitenta wraz z jego Podmiotami Zależnymi; 

Inwestor oznacza podmiot składający zapis na Obligacje; 

KC, Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1145, 1495); 

KDPW oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4,   
00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni; 
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KK, Kodeks karny oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1950, 2128 z późn.zm.); 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa; 

KPC, Kodeks postępowania 
cywilnego 

oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 
1802, 1818, 2070, 2089, 2128, 2217 z późn.zm.); 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

KSH, Kodeks spółek handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 z 
późn.zm.); 

Memorandum Informacyjne, 
Memorandum 

oznacza niniejszy dokument sporządzony w związku z Ofertą 
Publiczną Obligacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w 
związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie 
instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 988); 

Obligacje oznacza nie więcej niż 5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1.000 zł każda; 

Obligatariusz oznacza osoby/podmiot ujawnione w ewidencji Obligacji 
prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4) 
Ustawy o Obrocie lub osobę, na której Rachunku Papierów 
Wartościowych jest zarejestrowana przynajmniej jedna Obligacja 
lub osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym 
lub inną osobę, jeżeli wynika to z właściwych przepisów prawa; 

Odsetki, Oprocentowanie oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 1.12. oraz pkt 15 
Warunków Emisji; 

Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna 
Oferta 

oznacza ofertę publiczną Obligacji przeprowadzaną na podstawie 
niniejszego Memorandum Informacyjnego; 

Okresy Odsetkowe oznacza pojęcie w rozumieniu nadanym w pkt 1.13. Warunków 
Emisji; 

Osoba Amerykańska oznacza osobę amerykańską (a United States Person) w rozumieniu 
Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej 
Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act 
of 1933); osoba amerykańska (a United States Person) w rozumieniu 
Regulacji S oznacza w szczególności: 
– osobę urodzoną na terenie USA; 
– osobę, której rodzic jest obywatelem USA; 
– cudzoziemca, który został naturalizowany i który został uznany 

za obywatela USA; 
– osobę urodzoną w Puerto Rico; 
– osobę urodzoną w Guam; 
– osobę urodzoną na Wyspach Dziewiczych Stanów 
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Zjednoczonych; 
– osobę posiadającą zieloną kartę; 
– osobę stale zamieszkującą w USA; 
– osobę uzyskującą dochody w USA, mieszkająca poza USA; 
– osobę przebywającą w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu 

roku podatkowego i jednocześnie, jeśli łączna liczba dni, w 
których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 
poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co najmniej 183 dni. 

Podmiot Świadczący Usługę 
Oferowania 

oznacza podmiot świadczący usługę oferowania na rzecz Emitenta 
tj. dom maklerski Ventus Asset Management Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000209936, REGON: 015748669, NIP: 5262773160; 

Prawa Autorskie, Przedmiot Zastawu oznacza autorskie prawa majątkowe określone w pkt 17.8. 
Warunków Emisji przysługujące Emitentowi do gry komputerowej 
pt. Real Boxing; 

Prawo Dewizowe, Ustawa Prawo 
Dewizowe 

oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 
2019 r. poz. 160 z późn.zm); 

Prawo Restrukturyzacyjne oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802, 2089, 2217 z 
późn.zm); 

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 
Ustawy o Obrocie; 

Rachunek Zbiorczy oznacza zbiorczy rachunek papierów wartościowych w rozumieniu 
art. 8a Ustawy o Obrocie; 

Regulacje KDPW oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW lub wszelkie inne 
obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje 
przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW 
systemu depozytowo-rozliczeniowego; 

Regulamin KDPW oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW 
zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej, 
która zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązujący w danym 
czasie; 

Rejestr Sponsora Emisji oznacza rejestr, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu 
KDPW; 

Rozporządzenie 2017/1129 oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; 

Rozporządzenie w sprawie 
Memorandum Informacyjnego 

oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 28 sierpnia 2013 
r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać 
memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą 
publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów 
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finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
988 z późn.zm.); 

Spółka oznacza spółkę pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, REGON: 340873302, 
NIP 9671338848;  

Sponsor Emisji oznacza podmiot, który pełni funkcję sponsora emisji w rozumieniu 
§11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu KDPW; 

Szczegółowe Zasady oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW lub inny dokument, 
który zastąpi Szczegółowe Zasady Działania KDPW w danym czasie; 

USD oznacza prawny środek płatniczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

Ustawa o Obligacjach 

 

oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 
r., poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Obrocie  oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, 2243, 2244, z 2019 r. poz. 
730, 875, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 
1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 z 
późn.zm); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 
1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Podatku od Spadków i 
Darowizn 

oznacza ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i 
darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 z późn.zm.); 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu 

oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poza 1115, 
1520, 1655, 1798, 2088 z późn.zm.); 

Ustawa o Rachunkowości 

 

oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  z 
2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 z późn.zm.); 

Ustawa o Zastawie Rejestrowym oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn.zm); 

WEO, Warunki Emisji, Warunki Emisji 
Obligacji 

oznacza Warunki Emisji Obligacji serii B emitowanych przez Vivid 
Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy; 
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Złoty, zł., PLN oznacza prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący 
w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r Nr 84., poz. 
386, z 1995 r. Nr 16, poz. 79 z późn.zm.). 

 

 

 


