
  

  

 

 

 

 

 

 

PROSPEKT CREEPY JAR S.A. 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CZŁUCHOWSKIEJ 9 (01-360 WARSZAWA) 

KRS: 0000666293  

NINIEJSZY PROSPEKT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ CREEPY JAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA” LUB 
„EMITENT”) O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM (RYNKU PODSTAWOWYM) PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. („GPW”) WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI, TJ. ŁĄCZNIE 679.436 (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI 

SZEŚĆ) AKCJI ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 ZŁ (JEDEN ZŁOTY) KAŻDA („AKCJE DOPUSZCZANE”), W TYM: 

➢ 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A; 
➢ 147.082 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY OSIEMDZIESIĄT DWIE) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B; 
➢ 32.354 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C. 

 

AKCJE DOPUSZCZANE SĄ NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT.  

AKCJE DOPUSZCZANE SĄ ZDEMATERIALIZOWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. („KDPW”) I ZAREJESTROWANE POD KODEM 

ISIN PLCRPJR00019. 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI PROSPEKT W FORMIE JEDNOLITEGO DOKUMENTU W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 Z DNIA 14 CZERWCA 2017 ROKU 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 
(„ROZPORZĄDZENIE PROSPEKTOWE”), KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI USTAWY O OFERCIE 
PUBLICZNEJ ORAZ ROZPORZĄDZENIEM PROSPEKTOWYM I W OPARCIU O ZAŁĄCZNIK 1 ORAZ 11 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2019/980 Z 
DNIA 14 MARCA 2019 ROKU UZUPEŁNIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 W ODNIESIENIU DO FORMATU, 
TREŚCI, WERYFIKACJI I ZATWIERDZANIA PROSPEKTU, KTÓRY MA BYĆ PUBLIKOWANY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB 
DOPUSZCZENIEM ICH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, I UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 809/2004 („ROZPORZĄDZENIE 
DELEGOWANE”).  

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO 
O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. 
SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE 
„CZYNNIKI RYZYKA”. NINIEJSZY PROSPEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I EWENTUALNYMI DANYMI AKTUALIZUJĄCYMI JEGO TREŚĆ ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO 
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA POD ADRESEM: HTTP://WWW.CREEPYJAR.COM ORAZ NA 

STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY INWESTYCYJNEJ POD ADRESEM: HTTPS://WWW.DMNAVIGATOR.PL.  

DORADCA FINANSOWY 

 

NAVIGATOR CAPITAL S.A. 

FIRMA INWESTYCYJNA 

 

DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. 

DORADCA PRAWNY 

 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BRUDKIEWICZ, 
SUCHECKA SKA 

 

ZATWIERDZAJĄC PROSPEKT KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO NIE WERYFIKUJE ANI NIE ZATWIERDZA MODELU BIZNESOWEGO EMITENTA, METOD 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOSOBU JEJ FINANSOWANIA. W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROSPEKTU OCENIE NIE 
PODLEGA PRAWDZIWOŚĆ ZAWARTYCH W TYM PROSPEKCIE INFORMACJI ANI POZIOM RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCIĄ 
ORAZ RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z NABYCIEM TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. TERMIN WAŻNOŚCI PROSPEKTU WYNOSI 12 MIESIĘCY OD 
DNIA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO, CHYBA ŻE PROSPEKT NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O SUPLEMENT, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 23 ROZPORZĄDZENIA PROSPEKTOWEGO, W PRZYPADKU POWSTANIA OBOWIĄZKU TEGO UZUPEŁNIENIA. OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA 
PROSPEKTU W PRZYPADKU NOWYCH ZNACZĄCYCH CZYNNIKÓW, ISTOTNYCH BŁĘDÓW LUB ISTOTNYCH NIEDOKŁADNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA, GDY 
PROSPEKT STRACI WAŻNOŚĆ.  
PROSPEKT ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 17 MARCA 2021 ROKU. 

http://www.creepyjar.com/
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A. PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera wszystkie wymagane elementy podsumowania, 
które są zawarte w sekcjach A – D. 

Ponieważ zawarcie w niniejszym podsumowaniu elementów, w ramach których ujawniane są niektóre 
informacje nie jest wymagane, mogą pojawić się luki w numeracji poszczególnych elementów, 
z których składa się niniejsze podsumowanie. Może się zdarzyć, że w poszczególnych działach, 
w odniesieniu do Spółki lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych objętych niniejszym 
Prospektem nie występują informacje dotyczące danego elementu i w takim przypadku w opisie 
elementu zamieszcza się wskazanie „nie dotyczy” wraz z krótkim wyjaśnieniem. 

SEKCJA A 1. WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA 

 

Ostrzeżenia  

 

Niniejsze Podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu.  
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe Spółki powinna być oparta na przeanalizowaniu przez 
Inwestora całości Prospektu.  
W stosownych przypadkach (np. spadek kursu akcji) Inwestor może stracić całość lub część 
zainwestowanego kapitału. Odpowiedzialność Inwestora ograniczona jest do kwoty inwestycji.  
W przypadku wystąpienia do Sądu z roszczeniem dotyczącym informacji zamieszczonych w Prospekcie, 
skarżący Inwestor mógłby, na mocy prawa krajowego, mieć obowiązek poniesienia kosztów 
przetłumaczenia prospektu przed wszczęciem postępowania sądowego. 
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym 
jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy – odczytywane łącznie z pozostałymi 
częściami Prospektu – podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – 
odczytywane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu – nie przedstawia kluczowych informacji mających 
pomóc Inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe. 

Nazwa papierów 
wartościowych 

Akcje Dopuszczane tj. 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 
679.436 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych), w tym: 
➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Międzynarodowy 
kod identyfikujący 
papiery 
wartościowe (ISIN) 

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem 
ISIN PLCRPJR00019. 

Dane 
identyfikacyjne 
i kontaktowe 
emitenta, w tym 
jego identyfikator 
podmiotu 
prawnego (LEI) 

Creepy Jar Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie [adres ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa) Polska], 
email: office@creepyjar.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000666293.  
LEI: 2594000MOBWB4D3N3R76. 

Dane 
identyfikacyjne 
i kontaktowe 
osoby 
wnioskującej 
o dopuszczenie do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Creepy Jar Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie [adres ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa) Polska] 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000666293. LEI: 
2594000MOBWB4D3N3R76, przy czym osobą wnioskującą o dopuszczenie w imieniu Creepy Jar S.A. jest 
radca prawny Agnieszka Suchecka, komplementariusz w spółce pod firmą Kancelaria Radców Prawnych 
Brudkiewicz, Suchecka SKA z siedzibą w Poznaniu, ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Warszawa, email: 
a.suchecka@bssk.pl. 

Dane 
identyfikacyjne 
i kontaktowe 
organu 

Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska, skr. poczt. 419. 
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zatwierdzającego 
Prospekt 

Data zatwierdzenia 
Prospektu 

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2021 roku. 

 
SEKCJA B 2. KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA 

Kto jest emitentem 
papierów 
wartościowych? 

Emitentem papierów wartościowych jest spółka pod firmą Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa), niezależny deweloper gier, którego działalność 
podstawowa to produkcja gier z gatunku survival simulation. Głównymi akcjonariuszami Emitenta są: 
➢ Krzysztof Maciej Kwiatek – posiada łącznie 73.879 akcji Emitenta, reprezentujących 10,87% udziału 

w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

➢ Krzysztof Sałek – posiada łącznie 73.878 akcji Emitenta, reprezentujących 10,87% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

➢ Tomasz Michał Soból - posiada łącznie 73.752 akcje Emitenta, reprezentujących 10,85% udziału 

w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

➢ Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – posiada łącznie 100.728 akcji Emitenta, 

reprezentujących łącznie 14,83% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu; 

➢ Marek Jacek Soból - posiada łącznie 51.650 akcji Emitenta, reprezentujących 7,60% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu, 

➢ Aviva Investors Poland TFI S.A. – poprzez fundusze inwestycyjne – posiada łącznie 36.259 akcji 

Emitenta, reprezentujących 5,34% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Emitent nie jest podmiotem pośrednio i bezpośrednio kontrolowanym. 

 

Dyrektorami zarządzającymi Emitentem są następujący członkowie Zarządu Emitenta: 

➢ Krzysztof Maciej Kwiatek – Prezes Zarządu, 

➢ Krzysztof Sałek – Członek Zarządu, 

➢ Tomasz Michał Soból – Członek Zarządu. 

  

Jakie są kluczowe 
informacje 
finansowe 
dotyczące 
Emitenta? 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za wskazane okresy 

 

1 stycznia –  

30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**  

Przychody ze sprzedaży ........................  23 060 1 992 37 671 6 986 4 660 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej .....  20 208 1 128 25 556 458 2 935 -562 

Zysk (strata) netto ................................  16 081 1 087 18 646 137 2 797 -708 

Wzrost przychodów ze sprzedaży r/r ..........  1058% - 439% 50% 3145239% - 

Zwrot na sprzedaży ...............................  88% 57% 68% 7% 62% -379430% 

Marża zysku netto .................................  70% 55% 49% 2% 60% -477654% 

Zysk przypadający na jedną akcję ..............  23,67 1,60 27,44 0,20 4,12 -1,04 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta według stanu na dany dzień 

 30 czerwca 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2020* 2019 2018 2017 

Aktywa ogółem ....................  25 680 34 592 7 587 7 394 2 500 

Kapitał własny ogółem ...........  23 122 31 964 7 041 6 904 2 293 

Zobowiązania finansowe netto .  -16 011 -25 895 -5 703 -2 882 -563 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.  
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Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za wskazane okresy 

 

1 stycznia –  

30 czerwca 

 

01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**   

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej ............................................  13 759 2 157 24 959 5 535 2 581 -1 951 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej ..........................................  -1 383 -1 288 -3 262 -2 320 -2 171 -40 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej ..............................................  -84 0 -148 0 2 001 2 600 

Przepływy pieniężne netto razem..................  12 292 868 21 549 3 215 2 412 610 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe 
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Jakie są kluczowe 
ryzyka właściwe 
dla emitenta? 

Ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów, z którymi współpracuje 
Emitent 
W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję Gry głównie o platformę 
STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation. Udział przychodów pochodzących ze STEAM w przychodach 
Emitenta (nie mniejszy niż 85%) oznacza, że na Datę Prospektu Emitent jest uzależniony od kluczowego 
dystrybutora, jakim jest Valve Corporation. Z powyższego uzależnienia wynikają ryzyka istotne dla 
Emitenta, opisane poniżej. 
 
Emitent nie może wykluczyć, że w przyszłości zaistnieją niezależne zdarzenia, których efektem będzie 
przerwanie współpracy z Valve Corporation lub zmiana warunków tej współpracy na niekorzyść Emitenta. 
Ponadto Valve Corporation zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest 
planowane na platformę STEAM, co wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania przyszłych produktów 
Emitenta i nie przyjęciem ich do dystrybucji. 
 
Celem zredukowania stopnia tego uzależnienia, a co za tym idzie ograniczenia wpływu ewentualnej 
materializacji ryzyk opisanych w akapicie powyżej na sytuację ekonomiczną Emitenta, Emitent podejmuje 
działania dwojakiego rodzaju. 
  
Po pierwsze Emitent w sposób należyty wykonuje wszystkie zobowiązania i przestrzega warunków 
wynikających z umów zawartych z Valve Corporation.  
Po drugie Emitent podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia samego poziomu uzależnienia. Są to 
działania mające na celu sprzedaż GREEN HELL na inne platformy, za pośrednictwem innych kanałów 
dystrybucji niż STEAM. 
 
Ze względu na specyfikę branży gamingowej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych sposobów 
dystrybucji GREEN HELL oraz przyszłych produktów Spółki, prawdopodobieństwo materializacji ryzyk 
wynikających z uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących z Emitentem, Spółka 
ocenia jako średnie. 
 
Istotność problemu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów Emitent ocenia jako znaczną, ponieważ 
utrzymanie się obecnego stanu może spowodować konieczność zmiany modelu biznesowego i założeń 
biznesowych Spółki oraz utratę jednego z głównych kanałów dystrybucji gier, a w konsekwencji może mieć 
istotny, negatywny wpływ na reputację Emitenta, relacje z partnerami biznesowymi Spółki oraz osiągane 
przez Emitenta wyniki finansowe, a tym samym wpływ na cenę Akcji. 
 
Ryzyko związane z obrotem wtórnym grami Emitenta 
Z dystrybucją cyfrową gier wiąże się ryzyko wtórnego obrotu nimi przez użytkowników platform 
dystrybucyjnych. W dniu 17 września 2019 roku sąd w Paryżu wydał wyrok (nieprawomocny na Datę 
Prospektu), zgodnie z którego treścią prawa użytkowników platformy STEAM zostały naruszone poprzez 
odebranie im możliwości sprzedaży zakupionych za pośrednictwem platformy STEAM gier. Sąd powołał się 
na prawo europejskie, w świetle którego zabronione jest utrudnianie przez dystrybutora gier odsprzedaży 
oprogramowania, również w wersjach dostępnych wyłącznie w postaci cyfrowej. Wyrok francuskiego sądu 
jest kolejnym etapem sporu dotyczącego możliwości odsprzedaży gier na platformie STEAM. Istnieje 
ryzyko, że taka linia orzecznicza stanie się dominująca i w przyszłości rozwinie się legalny rynek wtórny 
gier zakupionych na platformach sprzedaży, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową spółek 
gamingowych, w tym Emitenta.  
 
Prawdopodobieństwo materializacji niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent 
monitoruje orzecznictwo oraz zmiany regulacyjne dotyczące branży, w której prowadzi działalność. Ryzyko 
zmian regulacyjnych nie jest jednak zależne od podejmowanych przez Spółkę działań, co oznacza, że 
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ochrona przed materializacją ryzyka jest niemożliwa. Emitent nie ma możliwości podjęcia żadnych działań, 
które potencjalnie mogłyby w rzeczywisty sposób ograniczać albo wyeliminować przedmiotowe ryzyko. 
 
Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako znaczną. Na Datę Prospektu nie ma możliwości 
oszacowania, w jaki dokładnie sposób ewentualne umożliwienie obrotu produktami Spółki na rynku 
wtórnym wpłynie na poziom sprzedaży oraz jej wyniki finansowe. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że 
niniejszy czynnik ryzyka może mieć znaczny, negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta. 
Rozwój legalnego wtórnego rynku gier sprzedawanych przez Emitenta za pośrednictwem platform 
dystrybucyjnych zmniejszy ilość sprzedawanych produktów, a w konsekwencji dochody Spółki, a tym 
samym w sposób negatywny wpłynie na cenę Akcji. 
 
Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta 
Istnieje wiele czynników, które będą determinowały popyt na nowy produkt Emitenta. Rynek gier 
komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością, ewoluuje on w korelacji z rosnącą liczbą 
graczy korzystających z poszczególnych platform oraz kształtowany jest przez trendy konsumenckie. Może 
dojść do sytuacji, że nowa gra Creepy Jar nie odniesie zakładanego przez Spółkę sukcesu rynkowego. W celu 
ochrony przed materializacją tego ryzyka, Emitent bada rynek, prowadzi działania promujące swoją markę, 
analizuje trendy rynkowe oraz upodobania grupy docelowej odbiorców gier w celu zwiększenia szans na 
sukces rynkowy kolejnego produktu. Dodatkowo Spółka monitoruje rynek gier oraz za pośrednictwem 
trailer’ów oraz wishlist weryfikuje liczbę graczy oczekujących na produkt. Stąd prawdopodobieństwo 
materializacji ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta, Spółka ocenia 
jako średnie. 
 
Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką. Materializacja opisywanego ryzyka może 
znacząco ograniczyć grono odbiorców gier Emitenta, w tym spowodować odpływ części dotychczasowych 
odbiorców Spółki oraz negatywnie wpłynąć na reputację rynkową Emitenta, co w konsekwencji będzie 
miało istotny wpływ na uzyskiwane przychody i wyniki finansowe Spółki, a w efekcie również na cenę Akcji. 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  
Emitent stworzył stabilny zespół wybitnych specjalistów współtworzących GREEN HELL, który zamierza 
utrzymać na potrzeby przyszłych produkcji. Celem zagwarantowania stabilności zatrudnienia w dłuższym 
przedziale czasowym, Spółka planuje, do dnia 30 czerwca 2023 roku, w ramach uprawnienia Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (na podstawie § 8 ust. 8 Statutu 
Emitenta) zrealizować dla zespołu program motywacyjny. Jego podstawowe założenia zostały przyjęte na 
Walnym Zgromadzeniu dnia 23 lipca 2020 roku. Utrata przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie 
profesjonalnego projektowania gier jest minimalizowana także poprzez fakt, iż w Spółce zachodzi 
tożsamość osób pełniących funkcje w Zarządzie Spółki, kluczowych akcjonariuszy oraz czołowych 
specjalistów na rynku produkcji gier komputerowych.  
 
Opisany powyżej czynnik ryzyka na Datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Emitenta. Istnieje jednak ryzyko utraty w przyszłości przez Spółkę 
kluczowych pracowników oraz czasowych problemów ze znalezieniem osób o kwalifikacjach 
i doświadczeniu wystarczających do współpracy ze Spółką, którzy mogli by ich zastąpić. 
 
Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią. Jego materializacja może spowodować 
zaprzestanie realizacji danego projektu, może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry i na termin jej 
wydania, a także wygenerować dodatkowe wydatki na realizację projektu oraz zahamowanie rozwoju 
Emitenta, a w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki, działalność operacyjną 
Emitenta oraz sytuację finansową Spółki przez obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów lub całkowity 
ich brak, poniesienie znaczących kosztów finansowych związanych z inwestycją kapitału w nieukończone 
projekty oraz brak realizacji założonych strategii przez Zarząd. W efekcie może wpływać na cenę Akcji. 
Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka jest jednak niskie, z uwagi na okoliczności szczegółowo 
opisane powyżej. Ponadto szkody wynikające ze zwolnień pracowników lub utraty kluczowych organów 
Spółki objęte są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści 
milionów złotych). 
 

 
SEKCJA C 3. KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Jakie są główne 
cechy papierów 
wartościowych 

Akcje Dopuszczane tj. łącznie 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości 
nominalnej 679.436 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych), 
w tym: 
➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
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Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w złotych (PLN). 
Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem 
ISIN PLCRPJR00019. Akcje Dopuszczane są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect. 
 
Najważniejsze prawa majątkowe związane z Akcjami: 
➢ prawo do udziału w zysku (dywidendy); 
➢ prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru); 
➢ prawo do zbywania posiadanych Akcji; 
➢ prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu; 
➢ prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; 
➢ prawo do uzyskania informacji o spółce; 
➢ prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych; 
 

Gdzie papiery 
wartościowe będą 
przedmiotem 
obrotu? 

Akcje Dopuszczane w ramach dopuszczenia będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. W przypadku braku spełnienia 
wymogów dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Emitent będzie ubiegał się 
o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym.  

Akcje Dopuszczane są na Datę Prospektu przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez GPW. 

Czy papiery 
wartościowe są 
objęte 
zabezpieczeniem? 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie są objęte zabezpieczeniem. 

Jakie są kluczowe 
rodzaje ryzyka 
właściwe dla 
papierów 
wartościowych? 

Emitent nie identyfikuje w tym zakresie ryzyk swoistych dla Emitenta lub dla Akcji Dopuszczanych, które 
mają istotne znaczenie dla podjęcia przemyślanej decyzji inwestycyjnej. 
 

SEKCJA D 4. KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Na jakich warunkach 
i zgodnie z jakim 
harmonogramem 
mogę inwestować 
w dane papiery 

wartościowe? 

Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana żadna oferta publiczna. 
Niniejszy prospekt został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie 
jej Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Kto jest oferującym 
lub osobą 
wnioskującą 
o dopuszczenie do 

obrotu? 

Podmiotem wnioskującym o dopuszczenie do obrotu jest Emitent. 

Dlaczego dany 
prospekt jest 
sporządzany? 

Niniejszy prospekt został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW łącznie 679.436 (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 679.436 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
trzydzieści sześć złotych), w tym: 
➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana żadna oferta publiczna.  
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE, INFORMACJE OSÓB TRZECICH, RAPORTY EKSPERTÓW ORAZ 
ZATWIERDZANIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN 

1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za przekazane w Prospekcie informacje lub 
ich części, a w tym ostatnim przypadku – wskazanie takich części 

Spółka odpowiada za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 

Za informacje przekazane w części Prospektu pkt 23 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU jest odpowiedzialna Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, 
Suchecka S.K.A z siedzibą w Poznaniu. 

Za informacje przekazane w części Prospektu pkt 3.3, 23.1., 23.2, 23.3 i 25.1. oraz odpowiadające 
tym punktom elementy Podsumowania jest odpowiedzialny Dom Maklerski Navigator S.A. 

Za informacje przekazane w części Prospektu: Ryzyko walutowe, Ryzyko związane z niektórymi 
zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (koniunkturze gospodarczej), Ryzyko uzależnienia od 
kluczowych dystrybutorów współpracujących z Emitentem, pkt. 5.2, 5.7, 7, 8, 18.5, i 18.7 oraz 
odpowiadające tym punktom elementy Podsumowania jest odpowiedzialny Navigator Capital S.A. 

1.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie  
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Oświadczenie Spółki  

Działając w imieniu Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 9 (kod pocztowy: 
01-360) Warszawa (KRS 0000666293) będącej odpowiedzialną za wszystkie informacje zawarte 
w Prospekcie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie.  

 
 
 

______________________________ 
Tomasz Soból 

Członek Zarządu 

______________________________ 
Krzysztof Sałek 
Członek Zarządu 

 

  

https://www.imsig.pl/krs/0000666293
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Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

Nazwa (firma):   Dom Maklerski Navigator S.A. 
Adres siedziby:   00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 
Telefon:   +48 22 630 83 33 
Poczta elektroniczna:   biuro@navigatorcapital.pl 
Strona internetowa:   www.navigatorcapital.pl 
 
 
Działając w imieniu Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 
(00-105 Warszawa), niniejszym oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte 
w tych częściach Prospektu, za które Firma Inwestycyjna jest odpowiedzialna, są zgodne ze stanem 
faktycznym oraz, że w tych częściach nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 
zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących punktów: pkt. 3.3, pkt. 
23.1, pkt. 23.2, pkt. 23.3, pkt. 25.1. 
 
 
 

______________________________ 
Rafał Tuzimek 
Prezes Zarządu 

Dom Maklerski Navigator S.A. 
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Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Nazwa (firma):    Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka SKA 
Adres siedziby:    00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 
Telefon:    +48 22 256 40 01 
Poczta elektroniczna:    kancelaria@bssk.pl 
Strona internetowa:   www.bssk.pl 

 

Działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Tylne Chwaliszewo 25 (KRS 0000725227), jako jej komplementariusz , oświadczam, iż zgodnie 
z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach Prospektu, za które Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A 
z siedzibą w Poznaniu jest odpowiedzialna, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 
oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

Odpowiedzialność Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A z siedzibą w Poznaniu 
jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym 
Prospekcie, jest ograniczona DO ROZDZIAŁU 23 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU. 
 
 
 

__________________________ 
Agnieszka Suchecka 
Komplementariusz 
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Oświadczenie Doradcy Finansowego 

Nazwa (firma):   Navigator Capital S.A. 
Adres siedziby:   00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 
Telefon:   +48 22 630 83 33 
Poczta elektroniczna:   biuro@navigatorcapital.pl 
Strona internetowa:   www.navigatorcapital.pl 
 
 
Działając w imieniu Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, (00-105 
Warszawa), niniejszym oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za które Doradca Finansowy jest 
odpowiedzialny, są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach nie pominięto niczego, 
co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
Odpowiedzialność Doradcy Finansowego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 
zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących punktów: Ryzyko 
walutowe, Ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym 
(koniunkturze gospodarczej), Ryzyko wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 
współpracujących z Emitentem, pkt 5.2, 5.7, 7, 8, 18.5, i 18.7 oraz odpowiadających tym punktom 
elementów Podsumowania. 
 
 
 

______________________________ 
Rafał Tuzimek 
Prezes Zarządu 

Navigator Capital S.A. 
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1.3. Oświadczenie lub raport osoby określanej jako ekspert 

W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia lub raporty osoby określanej jako ekspert. 

1.4. Oświadczenie w przypadku uzyskania informacji od osób trzecich 

Na potrzeby Prospektu nie uzyskano innych informacji od osób trzecich niż pochodzące ze źródeł 
informacyjnych ogólnodostępnych.  

Zarząd potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim 
Emitent jest tego świadom oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych 
przez tę osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

1.5. Oświadczenie w sprawie zatwierdzenia Prospektu 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt w dniu 17 marca 2021 roku jako organ właściwy 
zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym.  

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejszy Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy 
kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem Prospektowym. Zatwierdzenia 
Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy uznawać za zatwierdzenie Emitenta, który 
jest przedmiotem tego Prospektu. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie 
weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu 
ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego 
z prowadzoną przez Emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem 
papierów wartościowych. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Prospekt nie został uzupełniony o suplement, o którym mowa 
w art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. W przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia, 
obowiązek uzupełnienia Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub 
istotnych niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt straci ważność.  

1.6. Odnośniki do stron internetowych 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych 
w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, 
suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylającego rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301, Zarząd oświadcza że 
w każdym przypadku gdy niniejszy Prospekt zawiera odnośniki do stron internetowych, informacje na 
tych stronach internetowych nie stanowią części Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani 
zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów emitenta w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi (wraz z informacjami o ich przynależności do 
organizacji zawodowych) 

Firma audytorska Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E (podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych nr 4055) dokonała: 

a) badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 oraz wydała do nich 
sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z badania 
Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 w imieniu Grant Thornton podpisał 
Marcin Diakonowicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 10524, 
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b) przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. oraz wydała do nich raport 
z przeglądu bez zastrzeżeń. Raport z przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 
2020 r. w imieniu Grant Thornton podpisał Marcin Diakonowicz, biegły rewident wpisany do 
rejestru pod numerem ewidencyjnym 10524. 

2.2. Istotne zdarzenia – zmiana biegłego rewidenta 

Spółka zdecydowała się rozwiązać umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 
zawartą z Janiną Kozłowską oraz zlecić przeprowadzenie badania finansowego firmie audytorskiej 
Grand Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu. 
Uzasadnionymi przyczynami rozwiązania umowy z Janiną Kozłowską były zmiany organizacyjne 
w Spółce, związane z planami przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy 
Papierów Wartościowych, co wiązało się między innymi z koniecznością przeprowadzenia badania 
Historycznych Informacji Finansowych przez podmiot mający duże doświadczenie w badaniu 
sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących na rynku regulowanym. 

3. CZYNNIKI RYZYKA 

3.1. Opis istotnych rodzajów ryzyka, które są właściwe dla emitenta 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Emitenta Inwestorzy powinni z uwagą 
przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte 
w niniejszym Prospekcie. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, 
jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta poprzez niekorzystne 
kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw 
rozwoju Emitenta. Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych ryzyk może być spadek 
rynkowej wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub 
całości zainwestowanego kapitału.  

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, 
iż istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać 
rozpatrzone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, 
które są mu znane na Datę Prospektu. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem 
działalności Spółki katalog poniżej opisanych ryzyk nie będzie kompletny oraz wyczerpujący. 
Wskazane poniżej czynniki ryzyka, według najlepszej wiedzy Spółki, stanowią identyfikowane przez 
Emitenta czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.  

Emitent jako najbardziej istotne czynniki ryzyka, w oparciu o prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz przewidywaną skalę ich negatywnego wpływu, identyfikuje: 

➢ ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących 
z Emitentem; 

➢ ryzyko związane z obrotem wtórnym grami Emitenta; 
➢ ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta; 
➢ ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników. 

Na początku każdej z poniższych kategorii czynników ryzyka, wskazano według najlepszej wiedzy 
Emitenta najbardziej istotne czynniki ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz 
przewidywaną skalę ich negatywnego wpływu. 

3.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego spółka prowadzi działalność  

Do najbardziej krytycznych czynników ryzyka związanych z otoczeniem, w ramach którego Spółka 
prowadzi działalność zaliczyć należy:  

➢ ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących 
z Emitentem; 

➢ ryzyko związane z obrotem wtórnym grami Emitenta. 
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Ryzyka wynikające z faktu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących 
z Emitentem 

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję Gry głównie o platformę 
STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation, będącą wiodącym dystrybutorem gier na świecie. Gry 
oparte o ten kanał dystrybucji dostępne są na całym świecie w dystrybucji cyfrowej i cieszą się na 
rynku dużą renomą. W okresie 12 m-cy 2020 r. Valve Corporation odpowiadał za 86% bezpośredniego 
obrotu Emitenta, w I półroczu 2020 r. udział ten stanowił 85%, natomiast w 2019 r. odpowiednio 98%. 
Oznacza to, że na Datę Prospektu Emitent jest uzależniony od kluczowego dystrybutora, jakim jest 
Valve Corporation. Z powyższego uzależnienia wynikają ryzyka istotne dla Emitenta, opisane poniżej. 

Emitent nie może wykluczyć, że w przyszłości zaistnieją niezależne zdarzenia, których efektem 
będzie przerwanie współpracy z Valve Corporation lub zmiana warunków tej współpracy na niekorzyść 
Emitenta. Do zaistnienia takich zdarzeń może dojść m.in. na skutek (i) niewywiązywania się lub 
nienależytego wywiązania się z warunków umów, (ii) zmiany regulaminów dystrybucji gier, 
(iii) następczych problemów technicznych sprzedawanych gier, (iv) siły wyższej, (v) znaczącego 
obniżenia atrakcyjności produktów Emitenta ze względu na nieprzewidziany trend. Ponadto Valve 
Corporation zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest planowane 
na platformę STEAM, co wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania przyszłych produktów Emitenta i nie 
przyjęciem ich do dystrybucji.  
 
Celem zredukowania stopnia tego uzależnienia, a co za tym idzie ograniczenia wpływu ewentualnej 
materializacji ryzyk opisanych w akapicie powyżej na sytuację ekonomiczną Spółki, Emitent 
podejmuje działania dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze Emitent w sposób należyty wykonuje wszystkie zobowiązania i przestrzega warunków 
wynikających z umów zawartych z Valve Corporation. Emitent na każdym etapie produkcji gier 
weryfikuje ewentualne problemy techniczne i usuwa je na bieżąco. Emitent także dba o wysoką 
atrakcyjność produktów, aby spełniały one wyśrubowane wymagania dla gier klasy AAA.  

Po drugie Emitent podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia samego poziomu uzależnienia. 
Są to działania mające na celu sprzedaż GREEN HELL na inne platformy, za pośrednictwem innych 
kanałów dystrybucji niż STEAM. Przykładem takiego działania jest wydanie GREEN HELL na konsolę 
Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w dniu 8 października 2020 r. Od tej daty gra 
dostępna jest w sklepie cyfrowym Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej Zelandii, USA, 
Kanady oraz Meksyku. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku GREEN HELL powinna 
ukazać się na konsole Xbox One i PS4 (oraz następnie na kolejne generacje tych konsol – next gen). 
W tym przypadku również przewiduje się model dystrybucyjny oparty przede wszystkim 
o dedykowane platformy cyfrowe (Xbox Live oraz PlayStation Network), nie wykluczając dystrybucji 
wydań pudełkowych. W stosunku do przyszłych produktów, Emitent bierze pod uwagę wydawanie gier 
jednocześnie na PC, jak i konsole Xbox One i PS4, co pozwoli na ich równoległą dystrybucję wieloma 
kanałami. Emitent podjął również współpracę z Incuvo S.A. w celu wprowadzenia GREEN HELL na 
platformy wirtualnej rzeczywistości - STEAM, Oculus Rift S, Oculus Quest, Viveport. Spółka 
nieustająco bada rynek gier oraz prowadzi liczne rozmowy biznesowe, poszukując alternatywnych 
kanałów dystrybucji swoich produktów. 

Ze względu na specyfikę branży gamingowej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych sposobów 
dystrybucji GREEN HELL oraz przyszłych produktów Spółki, prawdopodobieństwo materializacji 
ryzyk wynikających z uzależnienia od kluczowych dystrybutorów współpracujących z Emitentem, 
Spółka ocenia jako średnie.  
 
Po pierwsze, dotychczasowa, kilkuletnia współpraca Emitenta z Valve Corporation przebiega bez 
żadnych zakłóceń. Valve Corporation nie zgłosiła Emitentowi żadnych problemów z dystrybucją GREEN 
HELL. W ramach platformy STEAM Emitentowi proponowany jest regularnie udział w kampaniach 
promocyjnych dostępnych wyłącznie dla najwyżej ocenianych gier oferowanych na tej platformie. Po 
drugie, już w okresie 12 m-cy 2020 roku odsetek przychodów osiąganych za pośrednictwem Valve 
Corporation uległ wyraźnemu obniżeniu, a proces ten będzie kontynuowany w efekcie działań 
Emitenta związanych z wydaniem gry na inne platformy. 
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Istotność problemu uzależnienia od kluczowych dystrybutorów Emitent ocenia jako znaczną, 
ponieważ utrzymanie się obecnego stanu może spowodować, konieczność zmiany modelu biznesowego 
i założeń biznesowych Spółki oraz utratę jednego z głównych kanałów dystrybucji gier, 
a w konsekwencji może mieć istotny, negatywny wpływ na reputację Emitenta, relacje z partnerami 
biznesowymi Spółki oraz osiągane przez Emitenta wyniki finansowe, a tym samym wpływ na cenę 
Akcji. 

Ryzyko związane z obrotem wtórnym grami Emitenta 

Na Datę Prospektu sprzedaż GREEN HELL realizowana jest głównie za pośrednictwem globalnej 
internetowej platformy sprzedaży STEAM.  

Gry należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie, zarówno bez zgody i wiedzy 
producenta, jak i wydawcy. Jest to globalny i powszechny problem wpływający negatywnie na 
światowy rynek gier komputerowych. Nielegalne rozpowszechnianie gier zmniejsza przychody 
uprawnionych dystrybutorów, a tym samym producentów gier. Aktualnie nie istnieje jeszcze w pełni 
skuteczna metoda, zapobiegająca nielegalnemu kopiowaniu gier. W przeciwieństwie jednak do 
tradycyjnych kanałów dystrybucji, kanały cyfrowe, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne 
platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia. Emitent dystrybuuje Grę wyłącznie 
w oparciu o kanały cyfrowe, poprzez co minimalizuje ryzyko korzystania z niej w sposób nielegalny. 
Taki model dystrybucji będzie prowadzony również w odniesieniu do przyszłych produktów Emitenta. 

Z dystrybucją cyfrową gier wiąże się ryzyko wtórnego obrotu nimi przez użytkowników platform 
dystrybucyjnych. W dniu 17 września 2019 roku sąd w Paryżu wydał wyrok, zgodnie z którego treścią 
prawa użytkowników platformy STEAM zostały naruszone poprzez odebranie im możliwości sprzedaży 
zakupionych gier. Z powództwem wystąpiło francuskie stowarzyszenie konsumenckie, które wnosiło 
o uznanie niektórych uregulowań zawartych w regulaminie STEAM za niedozwolone postanowienia 
umowne. Zgodnie z regulaminem STEAM zarówno gry, jak i konta online, nie mogą być 
odsprzedawane. Jak wynika z tego regulaminu, użytkownicy nie tyle kupują gry na platformie, co 
jedynie uzyskują możliwość korzystania z gier w ramach płatnej subskrypcji. Oznacza to, że gracze 
korzystający z platformy nie nabywają praw do dalszego decydowania o subskrybowanych 
produktach, w tym o ewentualnej ich odsprzedaży. W wyroku sąd powołał się na prawo europejskie, 
w świetle którego zabronione jest utrudnianie przez dystrybutora gier odsprzedaży oprogramowania, 
również w wersjach dostępnych wyłącznie w postaci cyfrowej. Ponadto sąd wskazał, że forma 
zakupów na platformie STEAM nie wyczerpuje definicji subskrypcji w legalnym rozumieniu tego 
terminu, między innymi przez brak określenia ram czasowych trwania takiego stosunku, 
a jednocześnie można zakwalifikować taką umowę jako umowę sprzedaży kopii gry za jednorazowo 
płatną, z góry ustaloną cenę. Sąd stwierdził zatem, że gry ze STEAM objęte są zasadą wyczerpania 
prawa oraz że klauzule regulaminów dystrybutorów gier zawierające zakaz odsprzedaży stanowią 
niedozwolone postanowienia umowne. Wyrok francuskiego sądu jest kolejnym etapem sporu 
dotyczącego możliwości odsprzedaży gier na platformie STEAM. Jednocześnie należy podkreślić, że 
omawiany wyrok na Datę Prospektu wyrok jest nieprawomocny a jego treść nie została w żaden sposób 
uwzględniona w regulaminach STEAM normujących stosunki pomiędzy platformą a jej użytkownikami.  

Na Datę Prospektu nielegalne rozpowszechnianie, kopiowanie oraz obrót wtórny grami Emitenta nie 
ma oraz nie miało w przeszłości istotnego wpływu na działalność prowadzoną przez Emitenta. Jeżeli 
jednak przywołany powyżej wyrok sądu francuskiego uprawomocni się, odsprzedaż przez 
użytkowników STEAM gier zakupionych na tej platformie stanie się legalna. Może ponadto dojść do 
stworzenia precedensu skutkującego analogicznym orzecznictwem w odniesieniu do innych platform 
dystrybucji cyfrowej a tym samym legalizacji wtórnego rynku obrotu grami zakupionymi także na 
innych platformach dystrybucyjnych.  

Prawdopodobieństwo materializacji niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent 
monitoruje orzecznictwo oraz zmiany regulacyjne dotyczące branży, w której prowadzi działalność. 
Ryzyko zmian regulacyjnych nie jest jednak zależne od podejmowanych przez Spółkę działań, co 
oznacza, że ochrona przed materializacją ryzyka jest niemożliwa. Emitent nie ma możliwości podjęcia 
żadnych działań, które potencjalnie mogłyby w rzeczywisty sposób ograniczać albo wyeliminować 
przedmiotowe ryzyko. 
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Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako znaczną. Na Datę Prospektu nie ma możliwości 
oszacowania, w jaki dokładnie sposób ewentualne umożliwienie obrotu produktami Spółki na rynku 
wtórnym wpłynie na poziom sprzedaży oraz jej wyniki finansowe. Istnieje jednak 
prawdopodobieństwo, że niniejszy czynnik ryzyka może mieć znaczny oraz negatywny wpływ na 
działalność prowadzoną przez Emitenta. Rozwój legalnego wtórnego rynku gier sprzedawanych przez 
Emitenta za pośrednictwem platform dystrybucyjnych zmniejszy ilość sprzedawanych produktów, 
a w konsekwencji dochody Spółki, a tym samym w sposób negatywny wpłynie na cenę Akcji. 

Ryzyko niepromowania gier Emitenta przez dystrybutorów  

Na sprzedaż produktów Spółki duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych 
i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Spółki, w tym w szczególności na 
platformie STEAM. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez 
dystrybutorów wyróżnień, poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów 
oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną 
możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Może to wpłynąć na zmniejszenie 
zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek 
sprzedaży określonego produktu.  

Opisany powyżej czynnik ryzyka na Datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Emitenta.  

Istnie ryzyko, że oferowana przez Emitenta gra, ze względu na czynniki, których Emitent nie mógł 
przewidzieć, nie zostanie odpowiednio wypromowana przez kluczowych dystrybutorów, a tym samym 
nie odniesie zakładanego sukcesu rynkowego.  

Prawdopodobieństwo materializacji niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent 
mając na uwadze specyfikę branży, w której działa oraz model prowadzonej działalności z najwyższą 
starannością dobiera partnerów oraz członków zespołu współpracujących przy realizacji projektów. 
Dodatkowo, Emitent bada i monitoruje rynek gier w celu identyfikacji panujących trendów 
i ewentualnego popytu na dany projekt.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, ponieważ jego materializacja może 
spowodować obniżenie uzyskanych przychodów, w tym ograniczony zwrot środków przeznaczony na 
realizację danego projektu, a w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną 
Spółki, oraz sytuację finansową Emitenta, a tym samym na cenę Akcji w przyszłości.  

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier 

Emitent działa na rynku gier komputerowych, który jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. Ze względu 
na profil oraz szeroki zasięg geograficzny działalności, Spółka do grona swoich konkurentów co do 
zasady zalicza szereg podmiotów zajmujących się tworzeniem gier w Polsce i na świecie. Należy mieć 
na względzie, że faktyczne ryzyko związane z konkurencją jest ograniczone przez fakt, że gry 
komputerowe są produkowane dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców, czy też na 
zróżnicowane platformy sprzętowe. Na rynku dostępne są jednak gry komputerowe podobne do 
produktów wydawanych przez Emitenta, czy też trafiające do tych samych kanałów dystrybucji, 
stanowiące tym samym dla nich bezpośrednią konkurencję. Ryzyko związane z konkurencyjnością 
w branży gier wiąże się też z tym, że znaczna część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku 
dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na 
rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania 
określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji. Konkurencyjny rynek wymaga pracy 
nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad 
szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę 
odbiorców. Kluczową rolę odgrywa dostęp do najnowszych technologii i ciągła dbałość 
o optymalizację kosztów.  

Prawdopodobieństwo materializacji niniejszego ryzyka Emitent ocenia jako średnie. W celu 
zapobiegania ewentualnym skutkom związanym z produktami konkurencji, Emitent dokłada wszelkiej 
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staranności w procesie tworzenia nowych projektów, korzystając z najnowocześniejszych technologii, 
co bezpośrednio wpływa na jakość produktów oraz wzrost sprzedaży.  

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią, ponieważ jego materializacja może 
spowodować obniżenie uzyskanych przychodów, w tym ograniczony zwrot środków przeznaczony na 
realizację danego projektu. W przypadku nasilenia konkurencji, Spółka może zostać zmuszona do 
poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. W konsekwencji 
może to mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki oraz sytuację finansową Emitenta, 
a tym samym na cenę Akcji w przyszłości.  

Ryzyko walutowe 

Mając na uwadze, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowanie większość 
przychodów osiąganych ze sprzedaży gier jest i będzie realizowana w walutach obcych, czynnikiem 
ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów 
walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD, ponieważ 
transakcje w tej walucie mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów Spółki. W 2020 r. 
przychody ze sprzedaży w USD wyniosły w przeliczeniu na PLN 35.254 tys. zł, co stanowiło 94% 
wszystkich przychodów ze sprzedaży Emitenta. W przypadku I półrocza 2020 r. przychody ze sprzedaży 
w USD w przeliczeniu na PLN wyniosły 22.329 tys. zł, co odpowiadało za 97% wszystkich przychodów 
ze sprzedaży, jednocześnie w całym 2019 r. przeliczona z USD wartość przychodów ze sprzedaży 
wyniosła 6.866 mln zł (98%). Spółka generuje przychody ze sprzedaży również w EUR, a ich wartość 
po przeliczeniu na PLN wyniosła odpowiednio: 330 tys. zł (2020 r.), 77 tys. zł (2019 r.), co w obu 
przypadkach stanowiło 1% przychodów ze sprzedaży. W przypadku I półrocza 2020 r. przychody ze 
sprzedaży zrealizowane w EUR po przeliczeniu na PLN wyniosły 731 tys. zł (3%).  

Wahania walut mogą zmniejszać wartość należności Spółki lub zwiększać wartość jej zobowiązań, 
powodując powstanie różnic kursowych obciążających wynik finansowy Emitenta.  

W celu zniwelowania tego ryzyka Spółka w dniu 23 marca 2020 r. zawarła z Santander Bank Polska 
S.A. umowę ramową o trybie zawierania i rozliczania transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe, 
umożliwiającą zawieranie takich transakcji. Emitent stale monitoruje osiągany poziom przychodów 
w walutach obcych w odniesieniu do przewidywanych kosztów denominowanych w PLN oraz zmiany 
na rynku walutowym. W oparciu o te analizy Spółka podejmuje ewentualne decyzje o sprzedaży 
waluty z przyszłym terminem rozliczenia. Emitent nie zawiera innych transakcji dotyczących bardziej 
złożonych instrumentów finansowych, takich jak opcje walutowe czy swap’y. 

Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. W ostatnich latach 
notowano znaczące wahania kursów USD, można zatem założyć, że takie wahania będą występowały 
również w przyszłości. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią. Na Datę Prospektu Spółka nie 
identyfikuje ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu zakładanej rentowności 
działalności operacyjnej. Spółka posiada rezerwy finansowe gwarantujące jej środki na realizację 
projektów i bieżącą działalność przez najbliższe lata. Wahania kursów mogą mieć jednak wpływ na 
bieżące dochody, wpływając także w pewnym stopniu na działalność Spółki, a tym samym na cenę 
Akcji.  

Ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (koniunkturze 
gospodarczej) 

Emitent prowadzi działalność na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. Działalność Spółki 
oraz poziom osiąganych przez nią wyników, jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej na 
świecie oraz w Polsce, w tym od koniunktury w handlu detalicznym, w szczególności na rynku gier 
komputerowych oraz od poziomu wydatków konsumenckich. Poziom popytu generowanego przez 
konsumentów uzależniony jest w sposób bezpośredni i pośredni od zmiennych makroekonomicznych 
dotyczących bezrobocia, rynku wynagrodzeń, kształtowania się stóp procentowych, tempa rozwoju 
gospodarczego, a także polityki fiskalnej i monetarnej. Negatywne zmiany w ogólnej sytuacji 
makroekonomicznej na świecie lub w Polsce, pogarszająca się sytuacja dochodowa gospodarstw 
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domowych i na rynku pracy, a także niepewność w zakresie warunków gospodarczych mogą 
powodować ogólne spowolnienie aktywności gospodarczej, co może mieć przełożenie m.in. na 
zmniejszenie popytu na produkty oferowane przez Spółkę, w szczególności poprzez zmniejszenie się 
poziomu wydatków konsumpcyjnych, od których uzależniona jest wysokość przychodów osiąganych 
przez Creepy Jar S.A. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na Datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Emitenta.  

Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka Emitent ocenia jako wysokie, z uwagi na 
ogólnoświatową sytuację pandemiczną i jej wpływ na koniunkturę gospodarczą na świecie. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako niską, przede wszystkim z uwagi na 
niewygórowaną cenę GREEN HELL, która na Datę Prospektu wynosi na STEAM 24,99 USD. Ceny 
przyszłych produktów Spółki będą ustalane na podobnym poziomie. Biorąc pod uwagę posiadany przez 
Spółkę stan środków pieniężnych, plany inwestycyjne związane z produkcją gier oraz wobec braku 
istotnych zobowiązań należy stwierdzić, że nawet przedłużająca się epidemia COVID-19 nie stanowi 
zagrożenia dla perspektyw i płynności Spółki. Materializacja tego ryzyka może spowodować jedynie 
niezagrażające działalności Spółki obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów, wpływając także 
w pewnym stopniu na działalność Spółki, jej perspektywy rozwoju, a tym samym na cenę Akcji.  

3.3. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

Do najbardziej krytycznych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki zaliczyć należy: 

➢ ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta; 
➢ ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników. 

 
Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta 

Strategia rozwoju Spółki zakłada wydawanie gier z częstotliwością jedna na dwa/trzy lata.  

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Rynek ten ewoluuje 
w korelacji z rosnącą liczbą graczy korzystających z poszczególnych platform oraz kształtowany jest 
przez trendy konsumenckie. Popyt na nową grę jest w dużej mierze zdeterminowany przez 
upodobania klientów oraz konkurencyjne produkty na rynku.  

W związku z postępem technologicznym oraz dynamicznie rozwijającą się branżą gamingową, istnieje 
ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta 
nie będą się wpisywać. Z uwagi na zróżnicowanie czynników wpływających na wielkość osiąganego 
popytu Spółka nie jest w stanie ocenić reakcji odbiorców na oferowany nowy produkt oraz 
w konsekwencji ze znacznym prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości 
przychodów. Istnieje zatem ryzyko, iż nowy produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym 
niskie zainteresowanie ze strony graczy przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, 
parametrów finansowych, a w skrajnych przypadkach brak pokrycia poniesionych przez Spółkę 
nakładów.  

Wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację, 
promocję i dystrybucję. Konieczność uzyskania tzw. zgody na wydanie na daną platformę sprzętową 
(polegającej na przejściu wewnętrznego systemu testowania i zapewnienia jakości) może wpłynąć na 
przesunięcie planowanego terminu premiery danej gry. Ponadto część wydawców/dystrybutorów gier 
na interesujące Emitenta platformy sprzętowe wprowadza wyłącznie tytuły wysokobudżetowe lub 
wykazujące się skuteczną promocją, co oznacza konieczność wcześniejszego poniesienia odpowiednio 
wysokich kosztów na produkcję oraz promocję własnego tytułu. Dodatkowo gry komputerowe 
podlegają także ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe i dopuszczających lub nie do 
dystrybucji na poszczególnych terytoriach, co kształtuje rynki zbytu a w efekcie wpływa na wysokość 
przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż proces certyfikacji wydawanej gry wydłuży się bądź 
produkt nie przejdzie przez któryś z jej etapów lub otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. 
W takiej sytuacji planowany harmonogram premier nowych gier może ulec przesunięciu, co z kolei 
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może zakłócić realizację strategicznych celów Spółki i może wpłynąć na pogorszenie jej płynności 
finansowej z powodu przesunięcia w czasie planowanych przychodów ze sprzedaży.  

Popyt na nowy produkt Emitenta może być niższy niż zakładany przez Zarząd także z innych przyczyn, 
takich jak np. niedostosowanie do różnych platform obecnych na rynku czy do najnowszych 
technologii. Na brak sukcesu rynkowego gry wpływ może mieć także ewentualność polegająca na tym, 
że finalna funkcjonalność lub zakres gry będzie różnił się od tego prezentowanego w jej trailerze. 

Opisany powyżej czynnik ryzyka na Datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Emitenta. 

W związku z ograniczoną przewidywalnością sukcesu rynkowego produktów Emitenta, zabezpieczenie 
przed opisywanym ryzykiem jest dla Spółki utrudnione.  

Emitent bada rynek, prowadzi działania promujące swoją markę, analizuje trendy rynkowe oraz 
upodobania grupy docelowej odbiorców gier w celu zwiększenia szans na sukces rynkowy kolejnego 
produktu. Dodatkowo Spółka monitoruje rynek gier oraz za pośrednictwem trailerów oraz wishlist 
weryfikuje liczbę graczy oczekujących na produkt. Spółka zamierza również eksplorować nową 
innowacyjną mechanikę i tematykę wprowadzanych gier. Stąd prawdopodobieństwo materializacji 
ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek nowych gier Emitenta, Spółka ocenia jako średnie. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką. Materializacja opisywanego ryzyka może 
znacząco ograniczyć grono odbiorców gier Emitenta, w tym spowodować odpływ części 
dotychczasowych odbiorców Spółki oraz negatywnie wpłynąć na reputację rynkową Emitenta, co 
w konsekwencji będzie miało istotny wpływ na uzyskiwane przychody i wyniki finansowe Spółki, 
a w efekcie również na cenę Akcji. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Emitenta, jakość wydawanych gier jest w dużej 
mierze uzależniona od umiejętności oraz doświadczenia strategicznych współpracowników Spółki 
a także od kompetencji kadry zarządzającej Spółką. Emitent stworzył stabilny zespół wybitnych 
specjalistów współtworzących GREEN HELL, który zamierza utrzymać na potrzeby przyszłych 
produkcji. Spółka minimalizuje ryzyko utraty kluczowych dla jej działalności współpracowników 
poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych opartych na revenue share, 
adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób oraz przyjaznego środowiska 
pracy. Emitent stosuje także pozafinansowe bonusy w postaci ubezpieczeń medycznych oraz kart 
wstępu do obiektów sportowych.  

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020r., która weszła w życie z 
chwilą podjęcia, został w Spółce przyjęty Regulamin Programu Motywacyjnego (protokół z dnia 23 
lipca 2020 r. sporządzony przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 6341/2020). 
Jego postanowienia zostały przytoczone w pkt 15.3 Prospektu – „Opis wszelkich ustaleń dotyczących 
uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta”. 

Utrata przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier jest 
minimalizowana także poprzez fakt, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie 
założycielami Emitenta, a także posiadają znaczące udziały w kapitale zakładowym Spółki i pozostają 
związani z Emitentem umowami, na podstawie których świadczą na rzecz spółki kluczowe dla jej 
działalności usługi merytoryczne. Osoby te, na podstawie powołanych umów, pełnią funkcje: 

Lead Artist - Krzysztof Maciej Kwiatek  

Lead Programmer - Tomasz Michał Soból 

Lead Programmer - Krzysztof Sałek 

Członkowie Zarządu Emitenta posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży gier. Biorąc pod 
uwagę wysoki stopień wykwalifikowania kadry zarządzającej a także tożsamość osób pełniących 
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funkcje w zarządzie Spółki i kluczowych akcjonariuszy - powyższe umowy w sposób istotny 
ograniczają ryzyko nagłej utraty pracowników, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie 
w zakresie zarządzania i działalności operacyjnej.  

Opisany powyżej czynnik ryzyka na Datę Prospektu nie ma oraz nie miał w przeszłości wpływu na 
działalność prowadzoną przez Emitenta. Dotychczas rotacja w zespole Emitenta praktycznie nie 
występuje. Mimo tego istnieje ryzyko utraty kluczowych pracowników oraz czasowych problemów ze 
znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do współpracy ze Spółką, którzy 
mogli by ich zastąpić. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako średnią. Jego materializacja może spowodować 
zaprzestanie realizacji danego projektu, może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry i na termin 
jej wydania, a także wygenerować dodatkowe wydatki na realizację projektu oraz zahamowanie 
rozwoju Emitenta, a w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki, działalność 
operacyjną Emitenta oraz sytuację finansową Spółki przez obniżenie wartości uzyskiwanych 
przychodów lub całkowity ich brak, poniesienie znaczących kosztów finansowych związanych 
z inwestycją kapitału w nieukończone projekty oraz brak realizacji założonych strategii przez Zarząd. 
W efekcie może więc wpływać na cenę Akcji. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka jest 
jednak niskie, z uwagi na okoliczności szczegółowo opisane powyżej. Ponadto szkody wynikające ze 
zwolnień pracowników lub utraty kluczowych organów Spółki objęte są ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 30.000.000 PLN. 

4. INFORMACJE O EMITENCIE  

4.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Creepy Jar Spółka Akcyjna 

4.2. Miejsce rejestracji Emitenta, jego numer rejestracyjny oraz identyfikator podmiotu 
prawnego („LEI”) 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS: 0000666293). 

LEI: 2594000MOBWB4D3N3R76. 

4.3. Data założenia i okres istnienia Emitenta, chyba że założono go na czas nieokreślony 

Spółka została zawiązana w dniu 16 grudnia 2016 roku aktem notarialnym obejmującym zgodę na 
zawiązanie Spółki, brzmienie statutu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie w całości 
kapitału zakładowego (akt notarialny sporządzony przed notariusz Sylwią Jankiewicz w Kancelarii 
Notarialnej w Krakowie za Rep. A nr 4475/2016).Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 02 
marca 2017 roku. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.  

4.4. Dane rejestracyjne i kontaktowe Emitenta 

Kraj siedziby: Polska 
Adres siedziby: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa) 
Telefon:  +48 22 300 08 25 
Adres poczty elektronicznej: office@creepyjar.com 
Strona internetowa: www.creepyjar.com 
NIP: 118-213-64-14 
REGON: 366335731 
Kraj założenia: Polska 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Prawo, na mocy którego działa 
emitent 

Spółka działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa 
dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień 
Statutu i innych regulacji o charakterze wewnętrznym 

http://www.creepyjar.com/
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5. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI 

5.1. Działalność podstawowa 

5.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące działalność Emitenta 

Creepy Jar to niezależny deweloper gier, który specjalizuje się w produkcji gier z gatunku 
symulatorów przetrwania (tzw. survival simulation). Ambicją Creepy Jar jest stworzenie gatunku, 
który połączy w sobie charakterystykę gier wysokobudżetowych (określanych jako: gry typu AAA) 
z rozgrywką cenioną przez graczy sięgających po konwencję typową dla symulatorów przetrwania, 
w segmencie gier niezależnych (bez finansowego wsparcia wydawcy) o wysokim stopniu 
zaawansowania, określanych w branży jako Premium Indie. 

Spółka Creepy Jar powstała w 2016 roku, a od dnia 6 sierpnia 2018 r. jest notowana w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Emitent od początku swego istnienia przyjął strategię 
wyprodukowania w pierwszych kilku latach działalności gry charakteryzującej się bardzo wysoką 
jakością, a następnie jej sukcesywnego rozwijania poprzez aktualizacje o kolejne bezpłatne dodatki. 
Zgodnie z założeniami produkt miał być stworzony w wersji na PC i posiadać właściwości techniczne 
umożliwiające jego portowanie na inne urządzenia, a w szczególności na konsole do gier takie jak 
Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony PlayStation.  

Spółka planuje cyklicznie (tj. raz na 2-3 lata) produkować nowe gry Premium Indie, w sposób 
zapewniający ciągłość działalności operacyjnej oraz stabilny poziom przychodów ze sprzedaży. 
Docelowo Emitent chce osiągnąć status liczącego się dewelopera gier opartych na autorskich 
projektach, których własność intelektualna będzie własnością Spółki.  

Po sukcesie pierwszej gry Emitenta – GREEN HELL, Spółka rozpoczęła prace nad kolejnym tytułem 
(projekt CHIMERA), który w ocenie Emitenta będzie miał szanse odnieść globalny sukces większy od 
GREEN HELL. Jednocześnie Emitent nadal rozwija GREEN HELL, wydłużając w ten sposób cykl życia 
tego produktu. Spółka planuje stopniowe rozbudowywanie zespołu deweloperów, tak aby móc 
rozwijać swoje portfolio gier. 

W toku swojej działalności Spółka koncentrowała się dotychczas przede wszystkim na wyprodukowaniu 
i dystrybucji GREEN HELL. W tym celu zbudowała zespół programistów i grafików współtworzących 
grę, który jest obecnie bogatszy o wiedzę i doświadczenie zdobyte przy tej produkcji. Emitentowi 
udało się również wypracować relacje wśród kontrahentów zajmujących się dystrybucją oraz 
portowaniem GREEN HELL, jak również zdobyć bazę graczy liczącą już przeszło 1,5 mln osób. 
 
Premiera pierwszej gry Emitenta - GREEN HELL w wersji PC miała miejsce w dniu 29 sierpnia 2018 r. 
na platformie dystrybucyjnej STEAM w trybie wczesnego dostępu (tzw. Early Access), natomiast pełna 
wersja gry (tzw. Full Release) zadebiutowała w dniu 5 września 2019 r. Na Datę Prospektu GREEN 
HELL dostępna jest w sprzedaży w wersji PC w trybie singleplayer oraz od 7 kwietnia 2020 r. również 
w trybie kooperacji dla czterech graczy. Jednocześnie w dniu 8 października 2020 r. GREEN HELL 
miała swoją premierę w wersji na konsolę Nintendo Switch i od tej daty dostępne jest w sklepie 
cyfrowy Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku.  

W I kwartale 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu GREEN HELL na silnik Unity 2018. 
Przeniesienie na nowy silnik w ocenie Spółki istotnie zwiększyło atrakcyjność i wydajność gry m.in. 
poprzez osiągnięcie efektów niemożliwych do uzyskania na poprzedniej wersji silnika Unity. 
 
Otrzymane po premierze pełnej wersji GREEN HELL wysokie oceny od graczy, pozytywne recenzje, 
nagrody oraz rosnąca popularność w serwisach branżowych pozwoliły zbudować wokół gry społeczność 
graczy w liczbie przekraczającej 1,5 mln osób, która nieustannie dostarcza świeżych oraz 
innowacyjnych pomysłów na rozwój gry. Pozytywny odbiór przez społeczność graczy, wysoki poziom 
sprzedaży oraz duża liczba pozytywnych recenzji sprawiły, że oprócz standardowych patch’y 
usprawniających rozgrywkę oraz poprawiających błędy, GREEN HELL doczekał się również kilku 
istotnych aktualizacji rozbudowujących zawartość gry.  
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Pomimo, że tytuł trafił do wielu nowych odbiorców to nieustająco spotyka się z bardzo dobrym 
odbiorem. Na Datę Prospektu GREEN HELL na platformie STEAM ma ponad 31 tys. recenzji z czego aż 
ponad 86 proc. jest pozytywnych. Obserwowany jest również wyraźny wzrost popularności GREEN 
HELL na platformach streamingowych – w szczególności w serwisie YouTube oraz Twitch, które 
zgromadziły dziesiątki milionów użytkowników obserwujących rozgrywkę. Lista najważniejszych 
Update'ów (aktualizacji) rozbudowujących zawartość Gry przedstawia się następująco: 

ROZWÓJ GREEN HELL 

Data Grafika Opis 

29/08/2018 

 

EARLY ACCESS 

Premiera Gry w wersji PC na platformie dystrybucyjnej 
STEAM w trybie wczesnego dostępu. Premiera została 
poprzedzona intensywną kampanią promocyjną, m.in na IGN, 
Twitch, STEAM - najpopularniejszych i najbardziej 
opiniotwórczych serwisach informacyjnych dotyczących 
rynku gier na świecie.  

W zaledwie tydzień od premiery GREEN HELL odnotowała  
1,5 mln wyświetleń rozgrywki. 

06/02/2019 

 

COMBAT UPDATE  

• nowy ludzki przeciwnik 

• system zbroi, pułapki na ludzkich przeciwników 

• nowe zachowania przeciwników 

• nowy system obrażeń 
• nowe wyzwania 

05/09/2019 

 

STORY MODE UPDATE 

Wprowadzenie do Gry trybu fabularnego oraz rozszerzenie 
zawartości poprzez dodanie nowej mapy oraz nowych 
wyzwań. 
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07/04/2020 

 

CO-OP MODE UPDATE 

Wprowadzenie do Gry 4-osobowego trybu kooperacji. 
Premiera trybu kooperacji zaowocowała dotarciem GREEN 
HELL na drugie miejsce listy globalnych bestsellerów na 
platformie STEAM i utrzymaniem tej pozycji przez cały okres 
trwania promocji. W szczytowym momencie w GREEN HELL 
grało 20 tys. graczy, tym samym przeszło 3-krotnie 
poprawiając poprzednio ustanowiony rekord po premierze 
pełnej wersji Gry. 

 
OPIS GREEN HELL 

GREEN HELL jest grą symulacyjną osadzoną w otwartym do eksploracji unikalnym środowisku dżungli 
amazońskiej z gatunku survival simulation. Gracz – przeniesiony do nieprzyjaznego i nieznanego 
świata – dysponując minimalnymi zasobami, które pozwalają na chwilowe przetrwanie, aby przeżyć – 
musi poradzić sobie w trudnych warunkach. Jego zadaniem jest nie tylko znalezienie i odpowiednie 
wykorzystanie zdobytych zasobów do wykonania narzędzi czy broni, ale również zaspokojenie 
podstawowych potrzeb ludzkich takich jak jedzenie, pragnienie, bezpieczeństwo czy schronienie. 
W GREEN HELL gracz musi przetrwać samotnie w trudnym dla człowieka środowisku. Aby przeżyć musi 
nauczyć się technik przetrwania i zarządzania zasobami (zarządzanie zarówno dostępnymi surowcami 
jak i możliwościami swojego organizmu). Nacisk w Grze stawiany jest na realizm i jak najlepsze 
odwzorowanie mechanizmów przetrwania w lesie tropikalnym (środowisko żyje, roślinność odrasta, 
ogień gaśnie, gdy nie dokładamy drewna, nieugotowane mięso się psuje). GREEN HELL wyróżnia się 
otwartym światem, różnorodnymi mechanikami rozgrywki oraz wciągającą fabułą. Dodatkową 
ciekawostką jest niespotykany w innych produkcjach tryb inspekcji ciała, który w sposób szczegółowy 
obrazował będzie ataki tropikalnych owadów. Przy produkcji Gry, zespół korzystał z pomocy 
konsultanta środowiskowego specjalizującego się w temacie lasów tropikalnych. Realistycznie 
odwzorowany las deszczowy, w tym mnogość fauny i flory, to niewątpliwe ważny atut Gry, który 
wzmacnia jej atrakcyjność dla graczy. 

Gatunek survival simulation cieszy się bardzo dużą popularnością wśród graczy. Najpopularniejsze 
tego typu produkcje jak The Forest, DayZ czy też The Long Dark sprzedały się w kilku milionach 
egzemplarzy na platformie STEAM. Dotychczas wydane produkcje opierają się na eksploracji m.in. 
terenów leśnych (The Forest), tropikalnej wyspy (Stranded Deep) czy też post-apokaliptycznej 
mroźnej Kanady (The Long Dark). GREEN HELL jest pierwszą tego typu grą osadzoną w amazońskiej 
dżungli. Dodatkowo, mocną stroną GREEN HELL, jest rozbudowany motyw fabularny z zaskakującym 
zakończeniem, dostępny zarówno w trybie kooperacji, jak i dla pojedynczego gracza.  
 
W GREEN HELL wcielamy się postać Jake’a Higgins’a, aspirującego antropologa, którego spotyka 
niespodziewany bieg wydarzeń. Po obudzeniu się w nieznanym otoczeniu, wyposażony jedynie 
w plecak i walkie-talkie musi odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości. Walka o przetrwanie 
w niełatwych okolicznościach testuje jego możliwości fizyczne, a także psychiczne, musi wygrać 
walkę z samym sobą by odzyskać wspomnienia, które pozwolą mu się uwolnić od mgły spowijającej 
jego przeszłość. Jedyne co trzyma go przy życiu to motywacja by odnaleźć swoją ukochaną żonę - 
Mię, z którą przybył do dżungli w środku Amazonii. Podążając za poszlakami z przeszłości i rozwikłując 
tajemnice jego celu, zaczyna zdawać sobie sprawę, że prawda nie zawsze jest łatwa i o niektórych 
rzeczach lepiej zapomnieć... 

Dotychczasowe tytuły konkurencyjne dla GREEN HELL stawiały mniejszy nacisk na aspekt fabularny. 
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DANE SPRZEDAŻOWE GREEN HELL 

 

Źródło: Dane na podstawie raportów Valve Corporation (właściciel platformy STEAM). 

W dniu 14 grudnia 2020 r. sprzedaż brutto GREEN HELL od daty premiery w trybie wczesnego dostępu, 
poprzez platformę STEAM przekroczyła poziom 1,5 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy, w tym ok. 1,1 
mln sztuk brutto zostało sprzedanych od dnia aktualizacji gry o tryb kooperacji (CO-OP MODE) tj. od 
07 kwietnia 2020 r.  

Oprócz poziomu zrealizowanej sprzedaży doskonałym benchmarkiem świadczącym o niewyczerpanym 
potencjale sprzedażowym GREEN HELL jest liczba graczy nadal oczekujących na zakup Gry, mających 
dodaną ją na tzw. liście życzeń („wishlista”). Zgodnie z danymi przekazanymi przez Emitenta według 
stanu na dzień 14 grudnia 2020 r. poziom wishlist dla GREEN HELL na platformie STEAM przekroczył  
1 mln osób. 
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Należy podkreślić, że motorem napędowym wysokiego wolumenu sprzedaży GREEN HELL była przede 
wszystkim premiera trybu kooperacji (CO-OP MODE UPDATE), która miała miejsce w dniu 07 kwietnia 
2020 r. na platformie STEAM. Wówczas GREEN HELL została udostępniona w promocji (obniżenie ceny 
o 25%), która trwała do 12 kwietnia 2020 r. oraz dodatkowo przez pierwsze dwa dni była promowana 
na stronie głównej platformy STEAM w ramach okresowej promocji „Midweek Madness”, co zapewniło 
zwiększoną widoczność. Premiera zaowocowała dotarciem GREEN HELL na drugie miejsce listy 
globalnych bestsellerów na platformie STEAM i utrzymaniem tej pozycji przez większość czasu trwania 
promocji. Skalę sukcesu odzwierciedla również liczba osób grających w Grę w jednym czasie - 
w szczytowym momencie w GREEN HELL grało 20 tys. graczy, tym samym przeszło 3-krotnie 
poprawiając poprzednio ustanowiony rekord po premierze pełnej wersji Gry.  

Sukces wprowadzonego trybu kooperacji utwierdził Emitenta w przekonaniu, że rozbudowa GREEN 
HELL poprzez aktualizacje o nowe bezpłatne rozszerzenia oraz portowanie na nowe platformy 
sprzętowe znacząco wydłuży okres sprzedażowy Gry i zwiększy jej potencjał rynkowy. W ocenie 
Zarządu wishlisty wskazują, że GREEN HELL jest wciąż jeszcze bardzo daleko od wyczerpania swojego 
potencjału sprzedażowego. 

W dniu 8 października 2020 r. GREEN HELL miała swoją premierę w wersji na konsolę Nintendo Switch 
i od tej daty dostępne jest w sklepie cyfrowy Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej 
Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku. Cena bazowa gry została ustalona na poziomie 24,99 EUR/24,99 
USD. Wydawcą gry na konsolę Nintendo Switch jest spółka Forever Entertainment S.A. W ramach 
okresowej promocji w dniach 8-28 października GREEN HELL została udostępniona ze zniżką 
wynoszącą -10%. Na Datę Prospektu średnia ocen użytkowników dla GREEN HELL w wersji na konsole 
Nintendo Switch w serwisie metacritic.com wynosi 9,2/10. Zgodnie z przekazaną przez wydawcę 
informacją w dniu 11 października 2020 r., od czasu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo 
eShop GREEN HELL zwróciło wszystkie koszty produkcji portu, który zostały poniesione przez 
wydawcę. Emitent nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów. 

5.1.2. Nowe produkty 

W celu zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej oraz stabilnego poziomu przychodów ze 
sprzedaży w przyszłości, Spółka przystąpiła do pracy nad nowym projektem o roboczej nazwie 
„CHIMERA”. Będzie to zaawansowany symulator rozwoju bazy wraz z elementami survivalu, 
z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science-fiction. Spółka rozważa różne opcje wydania 
i rozwoju CHIMERY, a jedną z nich jest równoległe wydanie gry na PC oraz na konsole firm Microsoft 
i Sony generacji aktualnej na datę wydania nowego produktu. Budżet tego projektu jest wstępnie 
szacowany na ponad 10 mln zł. Na Datę Prospektu Spółka dysponuje środkami pieniężnymi, które są 
wystarczające na dokończenie nowej gry oraz realizację planów związanych z rozwojem GREEN HELL, 
stąd cele strategiczne nie są zagrożone. Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję CHIMERY 
na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.045 tys. zł. 

W ocenie Emitenta jest duża szansa na odniesienie przez CHIMERĘ kolejnego globalnego sukcesu, 
dzięki potencjałowi skorzystania ze zbudowanej bazy graczy oraz renomie studia Creepy Jar, jaką 
zapewnił światowy sukces GREEN HELL. Emitent przewiduje, że CHIMERA od początku będzie 
oferowała użytkownikom możliwość gry w trybie kooperacji, który to tryb bardzo mocno zwiększył 
ilość sprzedanych egzemplarzy GREEN HELL. Zarząd Emitenta zakłada, że CHIMERA ma być tytułem 
zapewniającym wysoką grywalność podobną do takich gier jak np. Subnautica (nakład około 8 mln 
kopii) czy Astroneer (nakład około 3 mln kopii). 

Na Datę Prospektu CHIMERĄ zajmuje się zespół złożony z osób oddelegowanych specjalnie do tego 
projektu. Prace nad CHIMERĄ powinny potrwać od 2 do 3 lat. Na Datę Prospektu trwają prace 
preprodukcyjne. Nowy produkt będzie miał co najmniej 4 letni cykl życia, z potencjałem do 
rozbudowy o dodatkowe bezpłatne aktualizacje oraz rozszerzenia. 

Strategia dystrybucji przyjęta przez Emitenta w stosunku do GREEN HELL w przypadku nowej gry 
zostanie co do zasady odwzorowana. 
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5.2. Główne rynki 

Globalny rynek gier wideo 

Branża gier jest segmentem charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim stopniem 
przewidywalności. Informacji na temat stanu branży gier komputerowych cyklicznie dostarcza 
holenderska firma analityczna Newzoo, specjalizująca się w analizie danych oraz świadcząca usługi 
dla firm z branż rozrywkowej, technologicznej i medialnej, pomagające docierać do odbiorców, 
śledzić konkurencję, dostrzegać okazje oraz podejmować decyzje strategiczne i finansowe. Newzoo 
publikuje raporty dotyczące branży gier komputerowych oraz e-sportu, w których przedstawia 
kompleksowe dane na temat obecnej wielkości rynku z uwzględnieniem wielkości rynków 
w poszczególnych krajach, szacunki wzrostu oraz strukturę rynku w podziale na segmenty (gry 
mobilne, konsolowe oraz komputerowe). Spośród dostępnych na rynku raportów branżowych, raporty 
Newzoo są jednymi z najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji na temat branży gier wideo. 

Zgodnie z raportem firmy Newzoo za rok 2020 „Global Games Market Report 2020” całkowite 
przychody z branży gier na koniec 2020 roku wyniosły 159,3 mld USD (+9,3% r/r). Największym rynkiem 
(zarówno gier komputerowych, konsolowych oraz mobilnych) został rynek Azji Pacyficznej generujący 
przychody w wysokości 78,4 mld USD stanowiąc tym samym około 49,2% udziału w całkowitych 
przychodach branży. Kolejnymi pod względem przychodów makroregionami były: Ameryka Północna 
osiągająca wynik 40 mld USD (25,1%), Europa 29,6 mld USD (18,6%), Ameryka Południowa 6 mld USD 
(3,8%) oraz Afryka i Bliski Wschód 5,4 mld USD (3,4%). W 2020 roku najszybciej rozwijającymi się 
rynkami były rynek Afrykański i Bliskiego Wschodu, które mają osiągnąć rekordową stopę wzrostu 
wynoszącą +14,5% (r/r), zaś Ameryka Południowa +10,3% (r/r). Makroregion Azji Pacyficznej 
odnotował wzrost na poziomie +9,9% (r/r) (głównie za sprawą odblokowania rynku chińskiego), 
Ameryka Północna +8,5% (r/r) oraz Europa +7,8% (r/r).  

Przychody z branży gier w 2020 (mld USD) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020 

Jednym z najbardziej istotnych czynników hamujących wzrost rynków azjatyckich jest szeroko 
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najmłodszych graczy. W wielu tamtejszych krajach, w tym w Chinach i Korei Południowej 
(odpowiednio 1. i 4. największy krajowy rynek gier pod względem przychodów ze sprzedaży) 
wprowadzono ustawowe limity ograniczające dzienny czas przeznaczany na tę formę rozrywki. 
Ponadto w Chinach funkcjonuje restrykcyjny system certyfikacji gier, który to znacząco ogranicza 
możliwości wprowadzania nowych produkcji zgodnie z prawem. 

Jednocześnie raport Newzoo przedstawia ranking największych krajowych rynków gier na świecie. 
Zgodnie z raportem, w 2020 r. największym rynkiem gier (zarówno gier komputerowych, konsolowych 
oraz mobilnych) był rynek chiński, który wygenerował przychody w wysokości 40,9 mld USD. Pomimo 
wspomnianego zamrożenia chińskiej branży gier, skutkującego spadkiem stopy wzrostu przychodów 
w 2019 roku o -3,7% (r/r), pandemia COVID-19 oraz ożywienie na rynku gier pozwoliły chińskiemu 
rynkowi osiągnąć stopę na poziomie +11,9% (r/r). Na drugim miejsca zestawienia znalazł się rynek 
amerykański (36,9 mld USD), który utrzymał tempo wzrostu na poziomie bliskim zeru (-0,1% r/r). 
Podium zestawienia zamyka Japonia z przychodami na poziomie 18,7 mld USD (-1,7% r/r). Dominację 
rynków azjatyckich utwierdza pozycja Korei Południowej, która podobnie jak w roku ubiegłym 
uplasowała się na 4 miejscu z wielkością rynku na poziomie 6,6 mld USD (+5,9% r/r). Z punktu widzenia 
zrealizowanej dynamiki przychodów, zgodnie z szacunkami analityków Newzoo wyróżniająca się na 
tle zestawienia jest również Kanada, której rynek gier w 2020 r. wzrósł o 9% (r/r). Kolejne miejsca 
przypadły rynkom zachodniej Europy, których rynki nieznacznie się skurczyły w porównaniu do roku 
2019.  

Wartości przychodów ze sprzedaży gier w latach 2018-2020 (mld USD) 

 Wyszczególnienie Przychody rynku [mld USD] Dynamika przychodów r/r (%) 

Lp. Kraj 2018 2019  2020 2019/2018 2020/2019 

1 Chiny 30,4 36,5 40,9 -3,7% 11,9% 

2 USA 37,9 36,9 36,9 21,4% -0,1% 

3 Japonia 19,2 19,0 18,7 -1,0% -1,7% 

4 Korea Południowa 5,6 6,2 6,6 10,7% 5,9% 

5 Niemcy 4,7 6,0 6,0 27,7% 0,6% 

6 Wielka Brytania 4,5 5,6 5,5 24,4% -1,6% 

7 Francja 3,1 4,1 4,0 32,3% -2,8% 

8 Kanada 2,3 2,8 3,1 21,7% 9,0% 

9 Hiszpania 2,0 2,7 2,7 35,0% -1,6% 

10 Włochy 2,0 2,7 2,7 35,00% -1,4% 

Źródło: Emitent na podstawie danych Newzoo „Global Games Market Report 2020” 

Raport Newzoo prezentuje również perspektywy rozwoju branży gier na lata 2018 – 2022. W 2021 roku 
globalne przychody ze sprzedaży gier powinny osiągnąć wartość 173,1 mld USD, co stanowiłoby roczny 
wzrost na poziomie +8,68% (r/r), zaś w 2022 roku 187 mld USD, a więc +7,99% (r/r). Struktura udziału 
poszczególnych makroregionów nie powinna ulec zmianie, stanowiąc odsetki na poziomie tożsamym 
z 2020 roku. 
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Prognoza przychodów z branży gier w latach 2018 - 2022 (mld USD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020  

Istotną informacją zawartą w raporcie jest również zestawienie globalnych przychód z branży gier 
z podziałem na poszczególne platformy. W 2020 roku najbardziej dochodową sektorem okazały się 
gry mobilne (na smartphone’y) generujące przychody na poziomie 63,6 mld USD stanowiąc tym samym 
40% udziału w całkowitych przychodach branży. Kolejnymi zaś były: gry konsolowe 45,2 mld USD (28%), 
pudełkowe i cyfrowe gry PC 33,9 mld USD (21%), gry mobilne na tablety 13,7 mld USD (9%) oraz gry 
przeglądarkowe 3 mld USD (2%). W 2020 roku najszybciej rozwijającymi się rynkami były: rynek gier 
mobilnych na smartphone’y, który odnotował stopę wzrostu na poziomie +15,8% (r/r), rynek gier na 
konsole +6,8% (r/r) oraz rynek gier na PC +6,7% (r/r). Kolejnymi w zestawieniu były: gry mobilne na 
tablety z wynikiem +2,7% (r/r) oraz gry przeglądarkowe odnotowujące spektakularny spadek na 
poziomie -13,4% (r/r).  

Przychody z branży gier w 2020 r. (mld USD) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020  
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Zgodnie z danymi Newzoo najszybciej rozwijającym się oraz jednocześnie największym segmentem 
w branży jest rynek gier na urządzenia mobilne (smartfony i tablety). Wzrost segmentu gier mobilnych 
będzie odbywał się kosztem rynku gier na komputery PC oraz gier przeglądarkowych. Zdaniem 
ekspertów, w przypadku gier na PC-ty szacuje się, że w latach 2021-2022 udział w rynku gier będzie 
zmniejszał się o 1 p. p. rocznie. Z kolei udział gier przeglądarkowych skurczy do 1% w 2022 roku. 
Jednocześnie spodziewane jest utrzymanie w następnych latach pozycji drugiego największego 
segmentu rynku gier przez produkcje konsolowe, czemu na pewno przysłużą się premiery konsol 
produkowanych przez Sony i Microsoft. Gry konsolowe w 2021 roku, zgodnie z założeniami Newzoo, 
mają osiągnąć 31% udział w rynku growym. Jednocześnie prognozy na przyszłość zakładają utrzymanie 
swojego udziału w rynku przez produkcje tabletowe na poziomie 8%-9%. 

Prognoza przychodów w branży gier w latach 2018 - 2022 (mld USD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020  

Rozwój Internetu oraz popularność szerokopasmowego dostępu do sieci umożliwiło użytkownikom 
sprawne pobieranie dużych plików po zakupie, bez konieczności wychodzenia z domu. Z uwagi na to, 
w przeciągu ostatnich kilku lat powstawały liczne platformy dystrybucji cyfrowej, w których 
katalogach można odnaleźć gry z całego świata, co dla graczy oznacza to brak uzależnienia od 
dostępności fizycznej wersji produkcji w danym regionie bądź sklepie. Generowanie kodów gier 
uprawniających do posiadania produktu umożliwiło graczom dostęp do dotychczas niedostępnych 
tytułów, a zatem do rozpowszechnienia i uniwersalizacji przyjmowanych standardów jakości. Cyfrowa 
dystrybucja gier PC zdominowana jest przez STEAM, posiadającego w swoim katalogu ponad 160 
tysięcy aplikacji przy średnim dziennym wykorzystaniu łącza około 4 Tb/s. Innymi z kategorii gier PC 
dystrybutorami są: Origin, Uplay oraz GoG. Niemniej jednak podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku gier konsolowych, których producenci umieszczają swoje tytuły w autoryzowanych 
sklepach konsolowych np. PlaystationStore (seria konsol PlayStation), XboxLive (seria konsol Xbox) 
czy Nintendo Games Store (seria konsol Nintendo). 
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3 Nintendo 3DS (3DS) Nintendo 2013-02-26 25,8 21,1 24,7 4,4 76,0 

4 Xbox One (XOne) Microsoft 2013-11-22 32,0 12,3 0,1 5,3 49,7 

5 PlayStation 5 (PS4) Sony Corp. 2020-11-12 2,4 1,7 0,3 0,7 5,1 

6 Xbox Series X/S (XS) Microsoft 2020-10-11 1,9 1,0 0,1 0,4 3,4 

Razem 129,3 104,8 52,9 41,1 328,1 

Źródło: Emitent na podstawie: Portal VGChartz według stanu na dzień 30 stycznia 2021 r. 

Zgodnie z danymi firmy badawczej VG Chartz największą liczbą sprzedanych egzemplarzy wśród 
konsoli ósmej generacji może pochwalić się Sony. Według stanu na dzień 30 stycznia 2021 r. łączna 
ilość sprzedanych konsoli PlayStation 4 od daty jej premiery (tj. 15 listopada 2013 r.) wyniosła 115,1 
mln, przy czym najwięcej egzemplarzy zostało sprzedanych na rynku europejskim (48,0 mln sztuk). 
Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje obecnie konsola Nintendo Switch, która zadebiutowała na 
rynku w dniu 3 marca 2017 r. i od tamtej pory sprzedała się już w liczbie 78,8 mln sztuk egzemplarzy. 
Należy podkreślić, że Nintendo Switch jest obecnie najlepiej sprzedającą się konsolą ze wszystkich 
dostępnych na rynku, a liczba wydawanych na nią gier rośnie w bardzo szybkim tempie. Rynkiem, na 
którym Nintendo Switch sprzedała się dotychczas w największej liczbie egzemplarzy jest Ameryka 
Północna. Na kolejnym miejscu znalazła się konsola Nintendo 3DS, której łączny wolumen sprzedaży 
od początku pojawienia się na rynku (tj. od 26 lutego 2013 r.) osiągnął poziom 76,0 mln sztuk 
egzemplarzy. Na kolejnym miejscu zestawienia znajduje się konsola XboxOne, której pierwsza wersja 
ukazała się na rynku 22 listopada 2013 r. Od tamtej pory XboxOne sprzedała się w liczbie 49,7 mln 
sztuk i podobnie jak w przypadku Nintendo Switch największym dla niej rynkiem jest Ameryka 
Północna. Jednocześnie w IV kwartale 2020 r. w wybranych krajach miały miejsce światowe premiery 
konsol nowej generacji – Microsoft Xbox Series X (10 listopada 2020 r.) oraz Sony PlayStation 5 (12 
listopada 2020 r.). Od momentu premiery konsola PS5 sprzedała się w liczbie 5,1 mln sztuk, natomiast 
Xbox Series X w liczbie 3,4 mln sztuk.  

Odbiorcy produktów Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent prowadzi sprzedaż Gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji 
cyfrowej. Kluczowym dystrybutorem Gry jest Valve Corporation prowadzący dedykowaną platformę 
dystrybucyjną STEAM. Platforma ta w swojej ofercie posiada tysiące gier z różnych gatunków – od gier 
akcji po niezależne produkty na wszystkie dostępne platformy. Daje ona możliwość korzystania 
z wyjątkowych promocji, automatycznych aktualizacji gier i wielu innych funkcji. Platforma STEAM 
pozwala użytkownikowi na instalację i automatyczne zarządzanie oprogramowaniem na wielu 
komputerach oraz dostarcza funkcje społecznościowe takie jak: listy znajomych i grupy, zapis 
w chmurze, rozmowy głosowe oraz czat dostępny podczas gry. STEAM zapewnia ogólnodostępny 
interfejs programowania aplikacji (API) zwany STEAMworks. Może być on użyty przez programistów 
do zintegrowania z ich produktami takich funkcji platformy STEAM jak: zabezpieczenie przed 
kopiowaniem, funkcje sieciowe i matchmaking, osiągnięcia w grach, mikropłatności oraz wsparcie dla 
zawartości tworzonej przez użytkowników w STEAM Workshop. 

W 2019 roku Valve Corporation odpowiadał za około 98 % bezpośredniego obrotu Emitenta,  
w I półroczu 2020 r. wartość ta wyniosła 85%, natomiast w okresie 12 m-cy 2020 r. odpowiednio 85%. 
Emitent podejmuje działania mające na celu poszerzenie grona odbiorców m.in. poprzez sprzedaż 
GREEN HELL na inne platformy, za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji niż STEAM. Przykładem 
takiego działania jest premiera GREEN HELL na konsolę Nintendo Switch, która miała miejsce 8 
października 2020 r. Od tej daty gra dostępna jest w sklepie cyfrowym Nintendo eShop na terenie 
Europy, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku. W I półroczu 2021 roku GREEN HELL 
powinna ukazać się na konsole Xbox One i PS4 (lub kolejne generacje tych konsol – next gen). W tym 
przypadku również przewiduje się model dystrybucyjny oparty przede wszystkim o dedykowane 
platformy cyfrowe (Xbox Live oraz PlayStation Network), nie wykluczając dystrybucji wydań 
pudełkowych. Emitent przewiduje także poszerzenie grona odbiorców gry, będące efektem 
wprowadzenia GREEN HELL na platformy wirtualnej rzeczywistości – STEAM VR, Oculus oraz HTC Vive. 
Prace w tym zakresie są już na znacznym poziomie zaawansowania. 
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5.3. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta 

DATA OPIS 

16.12.2016 Akt założycielski Creepy Jar S.A. 

02.03.2017 Wpisanie Creepy Jar S.A. do KRS 

13.11.2017 -
29.11.2017  

Przeprowadzenie publicznej oferty akcji, obejmującej 67.646 akcji serii A oraz 32.354 akcji serii C. 

23.07.2018 Ustalenie daty premiery GREEN HELL 

06.08.2018 Debiut Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Pierwszy dzień notowań 295.412 akcji 

serii A, 82.234 akcji serii B oraz 32.354 akcji serii C. 

29.08.2018 Premiera GREEN HELL w trybie wczesnego dostępu na platformie sprzedażowej STEAM. 

Premiera została poprzedzona intensywną kampanią promocyjną, m.in na IGN, Twitch, STEAM - 
najpopularniejszych i najbardziej opiniotwórczych serwisach informacyjnych dotyczących rynku gier na 
świecie. W zaledwie tydzień od premiery Gra odnotowała 1,5 mln wyświetleń gameplay’a 

10.10.2018 Osiągnięcie progu rentowności ze sprzedaży GREEN HELL (93 tys. sprzedanych sztuk). 

29.01.2019 Pierwszy dzień notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 204.588 akcji serii A oraz 
64.848 akcji serii B 

05.09.2019 Premiera pełnej wersji GREEN HELL na platformie sprzedażowej STEAM. 

19.11.2019 Rozpoczęcie prac nad nowym projektem pt. CHIMERA. 

07.04.2020 Premiera trybu CO-OP MODE na platformie sprzedażowej STEAM. 

24.06.2020 Przekroczenie progu 1,0 mln sztuk brutto sprzedanych egzemplarzy GREEN HELL na platformie 

STEAM. 

Jednocześnie według stanu na dzień 24 czerwca 2020 r. poziom wishlisty dla GREEN HELL na platformie 

STEAM przekroczył 884 tys. osób. 

08.10.2020 Premiera gry GREEN HELL na konsolę Nintendo Switch. 

Udostępnienie GREEN HELL w sklepie cyfrowy Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej 

Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku. 

14.12.2020 Przekroczenie progu 1,5 mln sztuk brutto sprzedanych egzemplarzy GREEN HELL na platformie 

STEAM. 

Jednocześnie według stanu na dzień 14 grudnia 2020 r. poziom wishlisty dla GREEN HELL na platformie 

STEAM przekroczył 1,0 mln osób. 

Źródło: Emitent 

Spółka zawarła szereg umów, które umożliwiły realizację powyższych osiągnięć, a które szczegółowo 
zostały opisane w rozdziale 20 - Istotne Umowy. 

5.4. Strategia i cele 

Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne 
wykorzystanie potencjału wynikającego z dotychczasowych doświadczeń w produkcji gier oraz 
potencjału zespołu, z którym Spółka współpracuje.  

Zarząd zakłada, że prawdopodobny przyszły rozwój działalności Spółki zostanie osiągnięty poprzez 
zwiększenie skali działalności w wyniku kontynuacji budowy portfolio wysokiej jakości gier 
komputerowych. Emitent zamierza produkować i wydawać gry o najwyższej jakości, przy 
jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju oraz dyscyplinie kosztów wytworzenia. 
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Spółka będzie kontynuowała działalność polegającą na produkcji i dystrybucji własnych gier 
komputerowych.  

Podstawowe założenia strategii rozwoju Emitenta zakładają cykliczną produkcję dużych tytułów typu 
Indie Premium (cykl produkcji ok. 2-3 lata). W tym celu Spółka zamierza stopniowo powiększać zespół 
produkcyjny, wzmacniając go specjalistami z wieloletnim doświadczeniem. W perspektywie 
najbliższych dwóch lat, celem Emitenta jest powiększenie zespołu do ok. 30 osób. Zwiększenie liczby 
pracowników ma na celu zapewnienie możliwości rozwoju dwóch tytułów równolegle. 

W najbliższym czasie działania Spółki będą skoncentrowane na: 
➢ rozszerzeniu GREEN HELL o kolejne aktualizacje (pozostałe dwie z trzech części dodatku „Spirits 

of Amazonia”); 
➢ wydaniu wersji konsolowych GREEN HELL na PS4 oraz XBOX ONE (oraz kolejne generacje tych 

konsol – next gen); 
➢ kontynuacji prac nad CHIMERĄ - zaawansowanym symulatorem z pogranicza base buildingu 

i survivalu, z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science-fiction (więcej informacji o nowym 
tytule zostało zamieszczonych w pkt. 5.1.2); 

➢ kontynuacji prac związanych z udostępnieniem GREEN HELL na platformach wirtualnej 
rzeczywistości – STEAM VR, Oculus oraz HTC Vive.  

Sukces wprowadzonego trybu kooperacji GREEN HELL utwierdził Emitenta w przekonaniu, że 
rozbudowa GREEN HELL poprzez aktualizacje o nowe bezpłatne rozszerzenia oraz portowanie na nowe 
platformy sprzętowe znacząco wydłuży okres sprzedażowy Gry i zwiększy jej potencjał rynkowy. Tym 
samym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Spółka poinformowała o planach dalszego rozwoju GREEN HELL. 
Pierwsza z zapowiedzianych aktualizacji miała miejsce 18 czerwca 2020 r., wówczas do trybu 
fabularnego została wprowadzona kooperacja („STORY IN CO-OP”). Ponadto w II kwartale 2020 r. 
Emitent wprowadził kolejne dwie bezpłatne aktualizacje, w ramach których, gracze mają możliwość 
tworzenia nowych konstrukcji oraz zdobywania osiągnięć zintegrowanych z platformą STEAM (zostały 
dodane „achievements”). W nadchodzących kwartałach zostanie udostępniony nowy trzyczęściowy 
dodatek – „The Spirits of Amazonia”, który dostępny będzie również w trybie kooperacji. Pierwsza 
z trzech części została udostępniona na platformie STEAM w dniu 28 stycznia 2021 r. 

Proces wchodzenia na rynek konsol Emitent rozpoczął od premiery GREEN HELL na konsolę Nintendo 
Switch, która miała miejsce 8 października 2020 r. Od tej daty gra dostępna jest w sklepie cyfrowym 
Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku. W I połowie 
2021 roku GREEN HELL powinna ukazać się na konsole Xbox One i PS4 (oraz w następnej kolejności na 
nowe generacje tych konsol – next gen). W tym przypadku również przewiduje się model 
dystrybucyjny oparty przede wszystkim o dedykowane platformy cyfrowe (Xbox Live oraz PlayStation 
Network), nie wykluczając dystrybucji wydań pudełkowych. GREEN HELL ma być w niedługim czasie 
dostępna także na platformach wirtualnej rzeczywistości - STEAM, Oculus Rift S, Oculus Quest, HTC 
Vive oraz STEAM VR. Prace w tym zakresie są już na znacznym poziomie zaawansowania. W celu 
realizacji powyższych celów, Spółka zawarła umowę z Incuvo S.A. na wykonanie portu i wydanie 
GREEN HELL na platformach wirtualnej rzeczywistości – STEAM VR, Oculus oraz HTC Vive. Umowy te 
zostały szczegółowo opisane w rozdziale 20 - Istotne Umowy. 

Równolegle Emitent pracuje nad nowym projektem o roboczej nazwie „CHIMERA”. Będzie to 
zaawansowany symulator rozwoju bazy wraz z elementami survivalu, z perspektywy pierwszej osoby 
w scenerii science-fiction. Spółka wśród różnych opcji rozważa między innymi wydanie CHIMERY 
równolegle na PC oraz na konsole firm Microsoft i Sony generacji aktualnej na datę wydania nowego 
produktu Spółki. Nowy produkt będzie miał co najmniej 4-letni cykl życia, z potencjałem do 
rozbudowy o bezpłatne aktualizacje oraz rozszerzenia. Prace nad nową grą powinny potrwać około 2 
do 3 lat. Budżet tego projektu jest wstępnie szacowany na ponad 10 mln zł. Na Datę Prospektu Spółka 
dysponuje środkami pieniężnymi, które są wystarczające na dokończenie nowej gry oraz realizację 
planów związanych z rozwojem GREEN HELL, stąd cele strategiczne nie są zagrożone.  

Spółka, w ramach przyjętej strategii rozwoju, prowadzi także badania nad nowymi formami gier, 
koncepcjami oraz rozwiązaniami dotyczącymi mechaniki i parametrów gier poprzez realizowanie 
testów z aktywnym udziałem graczy. Spółka regularnie prowadzi analizy rynku, mające na celu przede 
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wszystkim identyfikację nisz rynkowych oraz dziedzin dotychczas niezagospodarowanych przez 
producentów gier komputerowych.  

Każda koncepcja gry podlega weryfikacji pod względem potencjalnej opłacalności, dokonywanej na 
podstawie przeprowadzonej analizy rynku. W przypadku, gdy Emitent uzna, że dany pomysł ma realne 
szanse na rynkowy sukces, Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu produkcji danego tytułu. 
Pierwszym etapem procesu produkcji jest opracowanie pierwszej koncepcji produktu, ustalenie 
tematyki zarysu rozgrywki, settingu, mechanik, określenie docelowej grupy odbiorców. Następnie 
przygotowywana jest wstępna dokumentacja produktu: wybór technologii, koncepcji kierunku 
artystycznego. Każda gra jest różna pod względem tematyki, modelu rozgrywki i potencjalnego 
odbiorcy, dlatego też zlecenie produkcji zespołowi, dysponującemu odpowiednimi dla danego 
projektu umiejętnościami i doświadczeniem, ma kluczowe znaczenie dla jakości finalnego produktu. 
Po rozdzieleniu pracy na poszczególne grupy osób w zespole i określenie ram ich działań następuje 
kolejny etap - produkcja poszczególnych elementów prototypu gry: mechaniki, assetów, tekstów. 
W toku produkcji do gry dodawana jest dalsza zawartość – nowe funkcje, animacje oraz wprowadzane 
są assety graficzne. Pierwsza w pełni funkcjonalna wersja gry to wersja alpha. Gra w tej fazie jest 
testowana wewnętrznie. Po poprawkach związanych z wykrytymi w tej fazie błędami, gra osiąga 
wersję beta, co oznacza, że zawiera wszystkie zaplanowane funkcjonalności. W tej fazie gra jest 
intensywnie testowana przez betatesterów, którzy na bieżąco raportują zespołowi wykryte usterki 
i sugerują możliwe usprawnienia. Po wprowadzeniu następujących po betatestach poprawek 
programistycznych i graficznych we wszystkich elementach gry powstaje wersja finalna, tzw. master. 
Gra w wersji master jest ostatecznie testowana przez wybranych graczy. Po pozytywnym przejściu 
testów zatwierdzana jest wersja gold master. W tej wersji gra trafia do dystrybucji.  
 
Rozwój Emitenta następuje sukcesywnie i w sposób metodyczny, zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Stanowi to stabilny fundament dla dalszych projektów Emitenta i dobrze rokuje przyszłym 
produkcjom. Produkty Emitenta będą dedykowane komputerom PC oraz konsolom Sony PS4 i Microsoft 
XboxOne (lub kolejnym generacjom tych konsol – next gen). Emitent nie wyklucza rozpoczęcia 
produkcji na innych platformach ani wydawania swoich produktów na nośnikach fizycznych, takich 
jak płyty CD czy DVD. 

5.5. Uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 
finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych 

Emitent nie jest uzależniony od patentów, licencji lub umów finansowych albo od nowych procesów 
produkcyjnych w stopniu istotnym z punktu widzenia działalności lub rentowności Emitenta. 

Spółka nie jest uzależniona od zespołów deweloperskich, w swojej działalności bazuje na własnym, 
stabilnym zespole wykwalifikowanych specjalistów. 

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję Gry głównie o platformę 
STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation, będącą wiodącym dystrybutorem gier na świecie. 
Emitent nie jest uzależniony od żadnych umów handlowych lub przemysłowych, z wyjątkiem 
uzależnienia od umowy ze wskazanym kluczowym dystrybutorem.  

Emitent nie może wykluczyć, że w przyszłości zaistnieją niezależne zdarzenia, których efektem 
będzie przerwanie współpracy z kluczowym dystrybutorem lub przyszłe umowy o dystrybucję 
określonych produktów Emitenta wymuszą specyfikację gier rozbieżną z założeniami i modelem 
biznesowym Emitenta. Valve Corporation zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktu, którego 
wprowadzenie jest planowane na platformę STEAM, co wiąże się z ryzykiem niezaakceptowania 
przyszłych produktów Emitenta i nie przyjęciem ich do dystrybucji.  

Ewentualna rezygnacja Valve Corporation ze współpracy ze Spółką, może mieć znaczący negatywny 
wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. W związku z faktem, że Valve Corporation 
jest jednym z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie, możliwość zabezpieczenia się 
przed materializacją niniejszego ryzyka jest ograniczona.  

Celem dywersyfikacji ryzyka związania się wyłącznie z jednym dystrybutorem, Emitent podejmuje 
działania mające na celu sprzedaż GREEN HELL na inne platformy, za pośrednictwem innych kanałów 
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dystrybucji niż STEAM. Przykładem takiego działania jest premiera GREEN HELL na konsolę Nintendo 
Switch, która miała miejsce 8 października 2020 r. Od tej daty gra dostępna jest w sklepie cyfrowym 
Nintendo eShop na terenie Europy, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady oraz Meksyku. W I półroczu 
2021 roku GREEN HELL powinna ukazać się na konsole Xbox One i PS4 (lub kolejne generacje tych 
konsol – next gen). W tym przypadku również przewiduje się model dystrybucyjny oparty przede 
wszystkim o dedykowane platformy cyfrowe (Xbox Live oraz PlayStation Network), nie wykluczając 
dystrybucji wydań pudełkowych. Emitent w ostatnich miesiącach podjął również współpracę z Incuvo 
S.A. w celu wprowadzenia GREEN HELL na platformy wirtualnej rzeczywistości – STEAM VR, Oculus 
oraz HTC Vive. 

5.6. Podstawy wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

W ocenie Emitenta o jego pozycji konkurencyjnej świadczą następujące czynniki: 
 

1. wiedza i doświadczenie zespołu zarządzającego Emitenta, 
2. wiedza i doświadczenie zespołu współpracowników emitenta oraz zewnętrznych specjalistów, 

których Emitent pozyskał, 

− współpracownicy Emitenta zostali wyselekcjonowani spośród najlepszych specjalistów 
w branży, posiadają oni doświadczenie i wiedzę niezbędną do tworzenia gier na 
najwyższym poziomie. W przeszłości brali udział w wielu projektach, które odniosły 
sukcesy komercyjne, takich jak: Dead Island, Dead Island: Riptide, Nail'd, Mad Riders, 
Dying Light, Shadow Warrior oraz wiele innych. Współpracownicy Emitenta brali udział 
jako słuchacze i prelegenci w konferencjach branżowych: Łódź Game Sumit, Polygol 
(Największe Warszawskie Koło Naukowe Twórców Gier, Grakademia Łódź, Digital Dragons 
Academy, MasterClass Trójmiasto, GDC, Zjazd Twórców Gier, GIC, GDC GameDesign 
Summit) oraz prowadzili wykłady lub pracowali jako nauczyciele w Warszawskiej Szkole 
Filmowej i Liceum Kreacji Gier Video. Kompetencje tych osób uzupełniają kluczowe 
obszary niezbędne do produkcji gier takie jak: programowanie, grafika 3D, animacje, 
design, level design, efekty specjalne, level art, grafika 2D, projektowanie interfejsów 
użytkownika.  

− Dodatkowo zespół incydentalnie wspomagany jest przez zewnętrznych specjalistów, 
takich jak m.in.:  

o modelarze 3D - wieloletnie doświadczenie, również w firmie Techland Sp. z o.o.,  
o muzyk - tworzył soundtrack do Wiedźmina i wielu innych gier, wydał płytę 

z własną muzyką,  
o pisarz – w swoim dorobku ma wydaną, doskonale przyjętą i świetnie sprzedającą 

się książkę,  
o designer - pracował przy dwóch częściach Wiedźmina, Hitmanie, współtworzył 

pierwsze polskie wersje znanych tytułów gier typu role-playing,  
o konsultant środowiskowy - odbył wiele podróży po dżungli amazońskiej, zna 

zwyczaje dzikich plemion, potrafi stworzyć warunki umożliwiające przetrwanie 
w bardzo trudnym środowisku, 

o animatorzy - prowadzą własne studio stosujące technikę motion capture tzw. 
przechwytywanie ruchu, brali również udział w produkcji wielu ciekawych gier. 

3. dotychczasowe dane sprzedażowe GREEN HELL, 

− zgodnie z danymi sprzedaż brutto na platformie STEAM przekroczyła poziom 1,5 mln sztuk 
sprzedanych egzemplarzy (według stanu na dzień 14 grudnia 2020 r.), 

4. liczebność graczy wciąż oczekujących na zakup gry (tzw. Wishlista)  

− zgodnie z danymi przekazanymi w dniu 14 grudnia 2020 r. Wishlista dla GREEN HELL 
przekroczyła poziom 1,0 mln osób, 

5. satysfakcjonujący odbiór GREEN HELL, 

− na Datę Prospektu GREEN HELL na platformie STEAM posiada ponad 31 tys. recenzji 
z czego ponad 86% jest pozytywnych. W uznanym serwisie branżowym Metacritic GREEN 
HELL uzyskało średnią ocen recenzentów na poziomie 77/100, natomiast średnia ocen 
użytkowników to 7,9/10. Równie wysokie, a nawet wyższe oceny oraz pozytywne recenzje 
gra zebrała w innych serwisach branżowych takich jak: Techraptor (8.5/10), 
Culturedvultures.com (8/10), guiltybit (8.5/10), gameblog.fr (8/10), Gamestar (4/5) czy 
Bigbaddice.pl (9/10). Z kolei portal gurugamer.com umieścił GREEN HELL w piątce 
najlepszych survivalowych gier w 2019 r., 
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6. otrzymane nagrody, 
− w 2019 r. GREEN HELL otrzymało dwie nominacje do nagrody CEEGA (Central & Eastern 

European Game Awards) w kategorii „Najlepszy projekt” oraz „Najlepsza gra”. Pod koniec 
listopada 2019 r. podczas Slovenian Games Conference w Ljubljanie GREEN HELL 
otrzymało nagrodę w kategorii Best Indie Game of 2019. Jednocześnie Gra znalazła się 
w zestawieniach 10 najlepszych polskich gier w 2019 r. opublikowanych w serwisach 
gamersweb.pl oraz gram.pl oraz przede wszystkim otrzymała nagrodę „Order 
Graczpospolitej” w kategorii „Najlepszy debiut”. Wysoka jakość gry została również 
doceniona na konferencji Digital Dragons w październiku 2020 roku, podczas której GREEN 
HELL zdobyło dwie nagrody – w kategorii „Best Polish Game of 2019” oraz „Best Polish 
Game Design of 2019”. 

 
Powyższe czynniki w ocenie Emitenta dają podstawę do twierdzeń, że pomimo, względnie krótkiej 
historii działalności Spółki oraz początkowo ograniczonych możliwości budżetowych, stworzona przez 
Emitenta Gra odniosła sukces rynkowy, który spowodował, że Emitent wypracował sobie uznaną markę 
wśród wielu obecnych na polskim rynku studiów deweloperskich. Choć produkt Spółki dostępny jest 
na rynku od przeszło dwóch lat, to wciąż jest rozwijany poprzez kolejne aktualizacje, które wydłużają 
cykl życia Gry oraz sprawiają, że Gra jest wciąż atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców. 
Jednocześnie, uzasadnionym wydaje się twierdzenie, że wydanie GREEN HELL w wersjach 
konsolowych (PlayStation, Xbox) istotnie zwiększy jeszcze bardziej potencjał sprzedażowy Gry. Nowe 
kanały dystrybucji to nie tylko potencjalna możliwość poprawienia wyników finansowych Spółki, ale 
również szansa na dotarcie do jeszcze większej bazy graczy, którzy bardziej preferują gry konsolowe 
od komputerowych. W ocenie Emitenta rozbudowa bazy graczy jest istotnym czynnikiem, który 
potencjalnie w przyszłości będzie wspierał sprzedaż kolejnej gry Spółki, a także wzmocni jej pozycję 
konkurencyjną. 

5.7. Inwestycje 

5.7.1. Opis (łącznie z kwotą) istotnych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego 

Informacja o nakładach inwestycyjnych Emitenta we wskazanych okresach 

 

 

01 stycznia –  

30 czerwca 

 

01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017** 

Nakłady inwestycyjne ...................................  1 383 1 288 3 361 2 320 2 171 1 062 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

i rzeczowych aktywów trwałych ........................  1 284 1 288 3 262 2 320 2 171 1 062 

Inne wydatki inwestycyjne ..............................  99 - 99 - - - 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

W 2021 r. do daty Prospektu Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 350 tys. zł. 

W okresie 12 m-cy 2020 r. Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 3.361 tys. zł, w tym 
3.262 tys. zł na nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych, z czego 
2.867 tys. zł stanowiły nakłady na kolejne aktualizacje GREEN HELL, w tym m.in. na tryb kooperacji, 
dodatek do gry pt. „Spirits of Amazonia” oraz nakłady na produkcję CHIMERY. 

Jednocześnie w okresie I półrocza 2020 r. Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 1.383 
tys. zł, w tym 1.284 tys. zł na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 99 tys. zł na inne 
wydatki inwestycyjne. W analogicznym okresie 2019 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1.288 tys. zł. 
Poniesione nakłady inwestycyjne w danym okresie dotyczą głównie nakładów na kolejne aktualizacje 
GREEN HELL, w tym m.in. na tryb kooperacji oraz nakładów na produkcję CHIMERY. 

W latach 2017-2019 nakłady inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych wynosiły 
odpowiednio 1.062 tys. zł (2017 r.), 2.171 tys. zł (2018 r.) oraz 2.320 tys. zł (2019 r.). Poniesione 
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w danych okresach nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie prac deweloperskich związanych 
z publikacją kolejnych aktualizacji GREEN HELL mających miejsce po wydaniu wersji w trybie 
wczesnego dostępu (w dniu 29 sierpnia 2018 r.), w tym również związanych z wydaniem pełnej wersji 
Gry (tzw. Full Release) oraz trybu kooperacji (które, miały miejsce odpowiednio: 5 września 2019 r. 
oraz 7 kwietnia 2020 r.) 

5.7.2. Opis istotnych inwestycji emitenta, które są w toku lub w stosunku do których podjęto 
już wiążące zobowiązania, wraz z podziałem geograficznym tych inwestycji (kraj 
i zagranica) oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) 

Emitent nie identyfikuje istotnych inwestycji, które są w toku lub w stosunku do których podjęto już 
wiążące zobowiązania. Oprócz ponoszonych wydatków na rozwój GREEN HELL, Spółka ponosi również 
koszty prac rozwojowych związanych z pracą nad nową grą pt. CHIMERA. Na Datę Prospektu Spółka 
dysponuje środkami pieniężnymi, które są wystarczające na dokończenie nowej gry oraz realizację 
planów związanych z rozwojem GREEN HELL. 

5.7.3. Informacje dotyczące spółek joint venture i przedsiębiorstw, w których posiadany przez 
emitenta udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów 
i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada spółek joint venture oraz udziałów w kapitale przedsiębiorstw, 
które mogłyby mieć znaczący wpływ na ocenę aktywów i pasywów oraz sytuacji finansowej Spółki. 

5.7.4. Opis kwestii związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie 
przez Emitenta rzeczowych środków trwałych 

W stosunku do Spółki nie były i nie są obecnie prowadzone żadne postępowania związane 
z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska. Nie istnieją żadne zagadnienia i wymogi z zakresu 
ochrony środowiska, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Spółki, w szczególności na 
wykorzystanie przez Spółkę rzeczowych środków trwałych.  

W majątku Spółki nie znajdują się nieruchomości rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.  

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

6.1. Opis grupy Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących 
Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach 
zależnych. 

6.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących 
Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach 
zależnych. 

7. ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA 

7.1. Kondycja finansowa 

7.1.1. Przegląd rozwoju i wyników działalności emitenta oraz jego sytuacji w każdym roku 
i okresie śródrocznym 

Poniższe omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta oparte jest przede wszystkim na 
Historycznych Informacjach Finansowych oraz Śródrocznych Informacjach Finansowych, które zostały 
sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami, jak również zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdaniach emitentów w wersji 
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obowiązującej dla ostatniego sprawozdania tj. 31 grudnia 2020 r. Niektóre informacje przedstawione 
w niniejszym rozdziale oraz niektóre informacje przedstawione w innych częściach Prospektu, nie 
pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych ani Śródrocznych Informacji Finansowych i nie 
podlegały badaniu, przeglądowi ani weryfikacji przez biegłego rewidenta. Informacji tych nie należy 
traktować jako obrazu historycznych lub przyszłych wyników działalności, sytuacji finansowej lub 
perspektyw rozwoju, ani wykorzystywać do analizowania działalności Emitenta w oderwaniu od 
Historycznych Informacji Finansowych i Śródrocznych Informacji Finansowych i pozostałych informacji 
finansowych zawartych w Prospekcie. Spółka uwzględniła je w Prospekcie, ponieważ uważa, że mogą 
być pomocne w ocenie jej działalności. 

Wartości liczbowe zawarte w Prospekcie, w tym dane operacyjne i finansowe, zostały zaokrąglone 
i wyrażone w tysiącach złotych (lub sporadycznie w milionach złotych), w przeciwieństwie do pełnych 
wartości liczbowych przedstawionych w Historycznych Informacjach Finansowych oraz Śródrocznych 
Informacjach Finansowych. W związku z tym sumy wielkości wskazanych w niektórych kolumnach lub 
wierszach tabel i innych zestawień zawartych w Prospekcie mogą nieznacznie różnić się od wartości 
łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach Prospektu 
zostały zaokrąglone i poszczególne pozycje wykazane w tabelach mogą nie sumować się dokładnie do 
100%. Zmiany wartości procentowych pomiędzy porównywanymi okresami zostały obliczone na 
podstawie rzeczywistych kwot, bez zaokrągleń.  

Dane finansowe prezentowane w nawiasach stanowią wartości ujemne. W danych finansowych 
zawartych w niniejszym Prospekcie użycie myślnika („–”) oznacza, że dana wielkość nie jest ujęta 
w sprawozdawczości za dany okres sprawozdawczy, natomiast użycie wartości zero („0,0”) oznacza, 
że wielkość jest ujęta w sprawozdawczości, ale jako niższa niż 50 tys. zł została zaokrąglona do zera. 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za wskazane okresy 
 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**  

Przychody ze sprzedaży ...............................  23 060 1 992 37 671 6 986 4 660 0 

Przychody ze sprzedaży produktów ................  23 060 1 992 37 671 6 986 4 660 0 

Koszt sprzedanych produktów .......................  1 240 385 1 459 5 183 1 076 - 

Koszt wytworzenie produktów ......................  1 240 385 1 459 5 183 1 076 - 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ...................  21 820 1 607 36 212 1 803 3 584 0 

Koszty sprzedaży .........................................  306 8 621 233 42 48 

Koszty ogólnego zarządu ................................  1 303 473 10 040 1 105 662 514 

Zysk (strata) ze sprzedaży ............................  20 211 1 127 25 559 464 2 880 -562 

Pozostałe przychody operacyjne ......................  0 1 0 9 55 0 

Pozostałe koszty operacyjne ...........................  3 - 3 15 - 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej ...........  20 208 1 128 25 556 458 2 935 -562 

Przychody finansowe ....................................  127 - 125 - 60 10 

Koszty finansowe .........................................  400 19 1 156 135 3 1 

Zysk (strata) brutto .....................................  19 935 1 109 24 525 323 2 993 -533 

Podatek dochodowy ......................................  3 854 23 5 879 186 196 154 

Zysk (strata) netto ......................................  16 081 1 087 18 646 137 2 797 -708 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
* Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.  
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Przychody ze sprzedaży 

W okresach objętych Historyczną Informacją Finansową oraz Śródroczną Informacją Finansową 
wszystkie zrealizowane przez Emitenta przychody ze sprzedaży pochodziły ze sprzedaży jednej gry - 
GREEN HELL, której sprzedaż rozpoczęła się w dniu 29 sierpnia 2018 r. poprzez platformę 
dystrybucyjną STEAM. W dniu 8 października 2020 r. GREEN HELL miało swoją premierę w wersji na 
konsolę Nintendo Switch i od tej daty dostępne jest w sklepie cyfrowy Nintendo eShop. 

Narastająco wartość przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
wyniosła 37,7 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. (7,0 mln zł) oznacza wzrost 
o 439% r/r. W całym 2020 r. sprzedaż GREEN HELL w wersji PC odpowiadała za 98,7% udziału 
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w strukturze przychodów ze sprzedaży, natomiast pozostałe 1,3% zostało wygenerowane ze sprzedaży 
wersji na konsolę Nintendo Switch. W rozbiciu na poszczególne kwartały 2020 r. przychody ze 
sprzedaży kształtowały się następująco: 7,0 mln zł (IV kw. 2020 r.), 7,6 mln zł (III kw. 2020 r.), 21,9 
mln zł (II kw. 2020 r.) oraz 1,2 mln (I kw. 2020 r.). Wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 
2020 r. był konsekwencją wprowadzenia do GREEN HELL trybu kooperacji (CO-OP MODE UPDATE), 
który miał swoją premierę na platformie STEAM 7 kwietnia 2020 r. Do końca 2020 r. Emitent sprzedał 
w dystrybucji cyfrowej przeszło 1,1 mln sztuk brutto egzemplarzy GREEN HELL. Należy podkreślić, że 
sprzedaż gier w tym również GREEN HELL charakteryzuje się cyklicznością tzn. wyższe przychody ze 
sprzedaży co do zasady realizowane są w okresach bezpośrednio po premierze lub aktualizacji danej 
gry wspartej okresowa promocją, natomiast w okresach następnych sprzedaż jest istotnie niższa. 

W I półroczu 2020 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży GREEN HELL w wysokości 23.060 
tys. zł, natomiast w I półroczu 2019 r. wyniosły one 1.992 tys. zł (wzrost o 1058% r/r). Bardzo wysoki 
wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży zrealizowany przez Emitenta w I półroczu 2020 r. jest 
konsekwencją wprowadzenia do GREEN HELL wspomnianego wyżej trybu kooperacji (CO-OP MODE 
UPDATE), który swoją premierę na platformie STEAM miał w dniu 7 kwietnia 2020 r.  

W 2018 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 4.660 tys. zł, natomiast w 2019 r. 
wyniosły one 6.986 tys. zł (wzrost o 50% r/r). Na uwagę zasługuje fakt, że w 2018 r. sprzedaż GREEN 
HELL obejmowała jedynie okres od 29 sierpnia 2018 r. do końca roku w związku z czym wzrost 
przychodów ze sprzedaży w porównywanych okresach wynikał przede wszystkim z dłuższej obecności 
Gry na rynku oraz niższej bazowej ceny po jakiej była dystrybuowana ($19,99 za egzemplarz). Należy 
podkreślić, iż próg rentowności ze sprzedaży GREEN HELL został osiągnięty już w październiku 2018 
r. Ponadto, bardzo istotne znaczenie na wzrost przychodów w 2019 r. miały przeprowadzone okresowe 
promocje GREEN HELL na platformie STEAM oraz przede wszystkim premiera pełnej wersji (tzw. Full 
Release), która odbyła się w dniu 5 września 2019 r. Wraz z debiutem pełnej wersji, bazowa cena 
GREEN HELL została ustalona na wyższym poziom tj. $24,99 za sztukę. 

W związku z tym, że sprzedaż GREEN HELL rozpoczęła się pod koniec II kwartału 2018 r., w 2017 r. 
Spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży Gry (zrealizowane przychody ze sprzedaży za 2017 
r. wyniosły 148,15 zł). 

Struktura przychodów ze sprzedaży GREEN HELL w ujęciu geograficznym 

 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

 

2020 2019 2020 2019 2018 2017*  

(udział w %) 

USA .......................  85,3% 100,0% 85,6% 98,3% 100,0% - 

Hong Kong ..............  9,5% - 6,3% 0,5% - - 

Francja ..................  0,8% - 0,5% 0,6% - - 

Wielka Brytania ........  2,1% - 1,7% - - - 

Szwecja .................  0,4% - 0,3% - - - 

Polska ....................  2,0% - 5,5% 0,6% - - 

Razem ...................  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 

Źródło: Emitent, dane księgowe, przeliczenia Emitenta  
*Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Analizując przychody ze sprzedaży GREEN HELL w ujęciu geograficznym należy podkreślić, iż są one 
skategoryzowane według państwa właściwego dla rejestracji podmiotu-właściciela danej platformy 
sprzedażowej, a nie według miejsca zamieszkania odbiorców produktów Emitenta. Wszystkie 
przychody ze sprzedaży zrealizowane w analizowanych okresach pochodzą z cyfrowej dystrybucji 
GREEN HELL wyłącznie w wersji przeznaczonej na komputery osobiste (PC). 

W 2020 r. 85,6% stanowiły przychody z rynku amerykańskiego (tj. od właściciela platformy STEAM, 
firmy Valve Corporation). W danym okresie przychody z rynku krajowego odpowiadały udziałowi na 
poziomie 5,5% (w tym przychody z tytułu dystrybucji na konsoli Nintendo Switch). Jednocześnie 6,3% 
przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych na platformie dystrybucyjnej SONKWO (właściciel 
z siedzibą w Hong Kongu). W 2020 r. przychody ze sprzedaży na pozostałych rynkach nie przekroczyły 
poziomu 2,0%. 
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W I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wyniosły 22.602 tys. zł, z czego 
85,3% stanowiły przychody z rynku amerykańskiego (tj. od właściciela platformy STEAM, firmy Valve 
Corporation). W danym okresie przychody z rynku krajowego odpowiadały udziałowi na poziomie 0,6%. 
Jednocześnie należy odnotować istotny wzrost przychodów z platformy SONKWO (właściciel platformy 
z siedzibą w Hong Kongu). W I półroczu 2020 r. udział przychodów z tej platformy stanowił 9,5% 
wszystkich przychodów ze sprzedaży Emitenta. Nieznaczny udział w przychodach ze sprzedaży 
w I półroczu 2020 r. miała francuska platforma Gamesplanet.com – ich poziom nie przekroczył 1%. 
W I półroczu 2020 r. po raz pierwszy odnotowano również przychody na rynku brytyjskim oraz 
szwedzkim – ich udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł odpowiednio 2,1% oraz 0,4%.  

W pełnych latach obrotowych 2017-2019 w ujęciu geograficznym niemal całość przychodów ze 
sprzedaży została zrealizowana na rynkach zagranicznych. W latach 2018-2017 Emitent nie odnotował 
przychodów na rynku krajowym, natomiast w 2019 r. wyniosły one jedynie 43 tys. zł. Tak wysoki udział 
przychodów ze sprzedaży z rynku amerykańskiego w danym okresie wynika z tego, że wiodąca na 
rynku gier platforma STEAM, przez którą dystrybuowana była w danym okresie Gra prowadzi sprzedaż 
o charakterze globalnym. Jednocześnie w 2019 r. Emitent osiągnął nieznaczny przychód ze sprzedaży 
GREEN HELL w wysokości 42 tys. zł z rynku francuskiego oraz 35 tys. zł z Hong Kongu. 

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe 

W okresie 12 m-cy 2020 r. oraz narastająco po 6 miesiącach 2020 r. Emitent odnotował przychody 
finansowe odpowiednio w wysokości 125 tys. zł oraz 127 tys. zł z tytułu dodatnich różnic kursowych. 

W latach 2017-2019 poziom pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych miał 
niewielki wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta. W 2019 roku stanowiły one odpowiednio: 
0,1% i 0%, zaś w 2018 roku: 1,2% i 1,2% udziału w przychodach ogółem. Niski poziom przychodów 
wygenerowanych poza działalnością podstawową Emitenta potwierdza niewielki wpływ 
pozaoperacyjnych zdarzeń́ gospodarczych na generowane przez Emitenta przychody. 

Koszty w układzie rodzajowym 

 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017** 

Koszty według rodzaju       

Amortyzacja ..........................................  1 021 470 1 146 4 609 1 093 24 

Zużycie materiałów i energii ......................  75 35 221 62 71 42 

Usługi obce ...........................................  973 280 2 084 1 292 387 237 

Podatki i opłaty ......................................  3 5 6 17 29 25 

Wynagrodzenia .......................................  694 48 8 436 292 90 58 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
w tym emerytalne ...................................  14 2 29 3 - - 

Pozostałe koszty rodzajowe .......................  68 26 190 246 111 177 

Koszty według rodzaju razem ...................  2 849 865 12 112 6 521 1 780 562 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (-)  1 240 456 1 459 5 183 1 076 - 

Koszty sprzedaży (-) ................................  306 8 612 233 42 48 

Koszty ogólnego zarządu (-) .......................  1 303 402 10 040 1 105 662 514 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta  
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.  
*Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Amortyzacja 

W okresie 12 m-cy 2020 r. amortyzacja wyniosła 1 146 tys. zł (spadek o 75% r/r). W I półroczu 2020 r. 
koszt amortyzacji wyniósł 1.021 tys. zł co oznacza wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Wyższy koszt amortyzacji w I półroczu 2020 r. wynikał z rozliczenia 
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w tamtym okresie większej części kosztów zakończonych prac rozwojowych związanych produkcją 
GREEN HELL. 

W przypadku pełnych lat obrotowych, najwyższy poziom amortyzacji Spółka odnotowała w 2019 r. 
Przyczyną wysokiego kosztu amortyzacji w 2019 r. było przede wszystkim rozliczenie wszystkich 
kosztów zakończonych prac rozwojowych jakie zostały poniesione na produkcję pełnej wersji GREEN 
HELL. W 2019 r. amortyzacja tych kosztów wyniosła 4.297 tys. zł wobec jedynie 911 tys. zł w roku 
poprzednim. Pozostałą cześć amortyzacji stanowi amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych. 

Przyjęte do użytkowania koszty zakończonych prac rozwojowych są amortyzowane zgodnie z okresem 
ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja związana z kosztami zakończonych prac rozwojowych 
prezentowana jest w pozycji koszty amortyzacji w wersji porównawczej rachunku zysków i strat. 
W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących 
ilości i wartości sprzedaży, Spółka amortyzuje wartość tych projektów metodą naturalną, w stosunku 
do planowanego wolumenu sprzedaży. Na potrzeby kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, koszty 
zakończonych prac rozwojowych ujmowane są jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów. 

Usługi obce 

W okresie 12 m-cy 2020 r. koszty usług obcych wyniosły 2.084 tys. zł, co w porównaniu do 2019 r. 
oznacza wzrost o 61% r/r. Jednocześnie w I półroczu 2020 r. odnotowano koszty usług obcych 
w wysokości 973 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku wyniosły one 280 tys. 
zł (wzrost o 247,5% r/r). Większy poziom kosztów usług obcych zarówno w I półroczu 2020 r. jak 
i całym 2020 r. w porównaniu do tych samych okresów 2019 r. wynikał m.in. z większych kosztów 
związanych z premierą trybu kooperacji (7 kwietnia 2020 r.), co również wiązało się większymi 
nakładami marketingowymi związanymi z promocją gry w mediach branżowych. 

W przypadku pełnych lat obrotowych (zbadanych przez biegłego rewidenta), najwyższy poziom usług 
obcych odnotowano w 2019 r., wówczas wyniosły one 1.292 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 
roku poprzedzającego o 226%. Jednocześnie w 2018 r. koszty usług obcych były o ponad połowę wyższe 
niż rok wcześniej (+56% w ujęciu r/r). Systematyczny wzrost kosztów usług obcych związany był ze 
stopniowym zwiększaniem skali działalności oraz co raz większymi kosztami prac deweloperskich na 
grą, w szczególności dotyczącymi pełnej wersji oraz trybu kooperacji.  

Koszty usług obcych obejmują m.in. takie grupy kosztów jak: koszty najmu, transportu, doradztwa 
informatycznego, usług marketingowych oraz pozostałych kosztów związanych z GREEN HELL 
(niezaliczanych do kosztów prac rozwojowych), a także pozostałych kosztów związanych bezpośrednio 
z produkcją gier. 

Wynagrodzenia 

W porównaniu do okresów objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz Śródrocznymi 
Informacjami Finansowymi w II półroczu 2020 r. w strukturze kosztów istotnemu zwiększeniu uległa 
pozycja wynagrodzeń. W okresie 12 m-cy 2020 r. koszty wynagrodzeń wyniosły łącznie 8.436 tys. zł 
(wzrost o 2786% r/r). Istotny wzrost poziomu wynagrodzeń w porównaniu do 2019 r. wynikał przede 
wszystkim z ujęcia w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów wynikających z zawiązania 
rezerw związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie akcji na rzecz 
pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki. Powyższe spowodowało wzrost kosztów 
wynagrodzeń o kwotę 7,3 mln zł, z czego 6,2 mln zł dotyczyło stricte programu motywacyjnego na 
lata 2020-2022 przyjętego wraz z polityką wynagrodzeń w drodze odrębnych uchwał przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku. W układzie kalkulacyjnym koszt ten 
został zawarty w pozycji „koszty ogólnego zarządu”. 

Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe 

W analizowanych okresach śródrocznych zarówno 2020 r. jak i 2019 r. poziom pozostałych kosztów 
operacyjnych oraz kosztów finansowych miał znikomy udział w kosztach ogółem oraz wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta. 
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Nieznacznie wyższy poziom kosztów finansowych odnotowano w roku obrotowym zakończonym 31 
grudnia 2019 r., wówczas wyniosły one 135 tys. zł, a ich poziom wynikał z ujemnych różnic kursowych. 
Nie mniej jednak w okresach porównywalnych 2018 r. oraz 2017 r. poziom zarówno pozostałych 
kosztów operacyjnych jak i kosztów finansowych miał niewielki wpływ na zrealizowane wyniki 
finansowe Emitenta.  

Struktura aktywów Emitenta według stanu na dany dzień 

Według stanu na dzień: 30 czerwca 31 grudnia 

 2020 2020* 2019 2018 2017 

 tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % 

Aktywa trwałe ...............  1 039 4% 3 327 10% 234 3% 2 642 36% 1 438 58% 

Wartości niematerialne .....  21 0% 14 0% - - 1 527 21% 400 16% 

Rzeczowe aktywa trwałe ...  523 2% 726 2% 59 1% 24 0% 10 0% 

Należności długoterminowe  - - - - - - - - - - 

Inwestycje długoterminowe  - - - - - - - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe .............  495 2% 2 587 7% 175 2% 1 091 15% 1 028 41% 

Aktywa obrotowe ...........  24 641 96% 31 264 90% 7 352 97% 4 752 64% 1 062 42% 

Zapasy .........................  - - - - - - 3 0% - - 

Należności 
krótkoterminowe .............  6 225 24% 3 254 9% 1 160 15% 1 726 23% 353 14% 

Inwestycje 

krótkoterminowe .............  18 362 72% 27 977 81% 6 174 81% 3 023 41% 610 24% 

Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe .............  54 0% 33 0% 18 0% - - 99 4% 

Aktywa razem ...............  25 680 100% 34 592 100% 7 587 100% 7 394 100% 2 500 100% 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

Aktywa 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. suma bilansowa wyniosła 31.264 tys. zł i w porównaniu do danych na dzień 
30 czerwca 2020 r. była wyższa o 34,7%. Wzrost wielkości aktywów w porównywanym okresie wynikał 
przede wszystkim ze zwiększenia poziomu pozycji „Inwestycje krótkoterminowe”, pod którą ujęte są 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (+9.615 tys. zł). 

Jednocześnie na dzień 30 czerwca 2020 r. suma bilansowa osiągnęła wartość 25.680 tys. zł i była 
wyższa niż na koniec 2019 r. o 18.093 tys. zł. Tak istotna zmiana wielkości aktywów analogicznie jak 
wyżej, spowodowana była przede wszystkim znacznym zwiększeniem stanu środków pieniężnych 
i innych aktywów pieniężnych wykazywanych w pozycji „Inwestycje krótkoterminowe”.  

Według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2017-2019 wartość sumy bilansowej Spółki systematycznie 
rosła: 2.500 tys. zł w 2017 r., 7.394 tys. zł w 2018 r. (+195,8% r/r) oraz 7.587 tys. zł w 2019 r. (+2,6% 
r/r). Jednocześnie zmieniała się struktura aktywów, w których coraz większy udział stanowiły aktywa 
obrotowe odpowiadając kolejno za 41%, 64% oraz 97% aktywów ogółem.  

Wartości niematerialne 

Pod pozycją wartości niematerialnych ujmowane są w bilansie koszty poniesione na wytworzenie 
pełnej wersji GREEN HELL, która swoją premierę miała 5 września 2019 r. Do momentu wydania 
określonej wersji gry nakłady są aktywowane na długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych, 
a po premierze danej wersji przyjmowane są na wartości niematerialne i prawne (koszty 
zakończonych prac rozwojowych), a ich rozliczenie następuje poprzez księgowanie jako koszty 
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amortyzacji zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji oraz okresem ekonomicznej użyteczności, wobec 
czego na koniec grudnia 2019 r. Spółka nie wykazała w bilansie wartości niematerialnych. W 2018 r. 
wyniosły one 1.527 tys. zł stanowiąc tym samym 21% wszystkich aktywów, zaś w 2017 r. 400 tys. zł 
z udziałem 16%. Jednocześnie zarówno na koniec czerwca jak i na koniec grudnia 2020 r. pozycja 
„wartości niematerialne” stanowiła poniżej 1% udziału w sumie bilansowej Emitenta. 

Rzeczowe aktywa trwałe / Należności długoterminowe / Inwestycje długoterminowe 

Łączny udział rzeczowych aktywów trwałych, należności długoterminowych oraz inwestycji 
długoterminowych nie przekraczał w analizowanych okresach 1% aktywów ogółem, w związku z czym 
pozycje te nie stanowią istotnych wartości w strukturze bilansowej Emitenta.  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Koszty tworzenia gier poniesione przed rozpoczęciem sprzedaży lub zastosowaniem nowych rozwiązań 
ujmowane są jako nakłady na prace rozwojowe w toku i prezentowane jako długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych 
z realizacją danego projektu następuje przeniesienie nakładów z pozycji rozliczenia międzyokresowe 
do pozycji koszty zakończonych prac rozwojowych, prezentowane w bilansie jako wartości 
niematerialne i prawne. 

Przyjęte do użytkowania koszty zakończonych prac rozwojowych są amortyzowane zgodnie z okresem 
ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja związana z kosztami zakończonych prac rozwojowych 
prezentowana jest w pozycji koszty amortyzacji w wersji porównawczej rachunku zysków i strat. 
W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących 
ilości i wartości sprzedaży, Spółka amortyzuje wartość tych projektów metodą naturalną, w stosunku 
do planowanego wolumenu sprzedaży. Na potrzeby kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, koszty 
zakończonych prac rozwojowych ujmowane są jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Po 
przyjęciu do użytkowania, dalsze nakłady ponoszone na rozwój gry: 
 
a) jeżeli są istotne, identyfikowalne, stanowią istotne modyfikacje gry lub kolejne etapy budowy gry 

– są ujmowane jako nowe, kolejne koszty zakończonych prac rozwojowych, 
 

b) jeżeli są związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonalności gry, naprawami błędów i nie spełniają 
warunków do ujęcia ich do aktywowania – są ujmowane jako koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów w bieżącym okresie. 

 
W pozostałych przypadkach Spółka amortyzuje wartość projektów metodą liniową. Jeżeli 
w wyjątkowych przypadkach nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności 
rezultatów zakończonych prac rozwojowych, to okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 5 
lat. Na dzień bilansowy, Spółka ocenia, czy wystąpiły przesłanki do zawiązania odpisów 
aktualizujących wartość z tytułu utraty wartości. 

Wobec powyższego, od momentu rozpoczęcia produkcji GREEN HELL do czasu jej premiery w trybie 
wczesnego dostępu, nakłady na jej wytworzenie były ujmowane w długoterminowych rozliczeniach 
międzyokresowych, po czym z dniem premiery zostały zaksięgowane jako koszty zakończonych prac 
rozwojowych oraz rozliczone przez rachunek zysków i strat jako koszt amortyzacji. Analogicznie 
ujmowane oraz następnie rozliczone były nakłady na wytworzenie pełnej wersji (Full Release) GREEN 
HELL oraz wersji zawierającej tryb kooperacji (CO-OP MODE). Na dzień 31 grudnia 2020 r. w pozycji 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę 2.587 tys. zł, w tym 1.045 tys. zł 
stanowiły nakłady na wytworzenie CHIMERY, natomiast w pozostałej część dotyczyły głównie 
niezamortyzowanych dotychczas nakładów na rozwój GREEN HELL. 

Zapasy / Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Łączny udział zapasów oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych nie przekraczał 
w analizowanych okresach 1% aktywów ogółem w związku z czym pozycje te nie stanowią istotnych 
wartości w strukturze bilansowej Emitenta.  
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Należności krótkoterminowe 

Poziom należności krótkoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 3.254 tys. zł, 
co stanowiło 9% udziału w sumie bilansowej Emitenta. Wykazane należności krótkoterminowe 
pochodzą od właścicieli platform dystrybucyjnych, poprzez które sprzedawana jest GREEN HELL. 
Wykazane należności krótkoterminowe powiększą zasoby gotówkowe Spółki w następnych okresach. 
Niższy poziom należności krótkoterminowych w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2020 r. 
wynikał z niższego poziomu zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Na dzień 30 
czerwca 2020 r. Spółka wykazała w bilansie 6.225 tys. zł należności krótkoterminowych, które 
jednocześnie stanowiły 24% udziału w sumie bilansowej. Jednocześnie w porównaniu do stanu na 
koniec grudnia 2019 r. oznaczało to wzrost poziomu należności krótkoterminowych o 437%. Istotny 
wzrost poziomu należności był efektem zwiększonej sprzedaży GREEN HELL w I półroczu 2020 r. w 
kanałach dystrybucji cyfrowej na wskutek wprowadzenia do Gry trybu kooperacji oraz okresowych 
promocji, które podtrzymywały wysoki obrót. 

W przypadku pełnych lat obrotowych (zbadanych przez biegłego rewidenta) wartość należności 
krótkoterminowych wyniosła 1.160 tys. zł (31 grudnia 2019 r.), 1.726 tys. zł (31 grudnia 2018 r.) oraz 
353 tys. zł (31 grudnia 2017 r.). W strukturze aktywów ogółem udział należności krótkoterminowych 
stanowił odpowiednio: 14% (2019 r.), 23% (2018 r.) oraz 15% (2017 r.). W analizowanych okresach 
należności krótkoterminowe niemal w całości pochodziły od głównego kontrahenta – Valve 
Corporation, właściciela platformy STEAM, za pośrednictwem którego dystrybuowana jest GREEN 
HELL. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe w analizowanych okresach stanowiły najistotniejszą pozycję aktywów. 
Pod niniejszą pozycją został ujęty stan posiadanych przez Spółkę środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych. Wysoki poziom środków pieniężnych jest rezultatem wysokiej dyscypliny 
kosztowej Spółki oraz przede wszystkim wysokich wpływów ze sprzedaży GREEN HELL. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano w bilansie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 
27.977 tys. zł, co stanowi 81% udziału w sumie bilansowej Spółki. Jednocześnie według stanu na dzień ́ 
30 czerwca 2020 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 18.138 tys. zł, co odpowiadało 
udziałowi na poziomie 71%. Porównawczo na koniec grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych wynosił 6.174 tys. zł, co stanowiło 81% udziału w aktywach ogółem. Wobec 
powyższego w I półroczu 2020 r. bilansowe zasoby gotówkowe Spółki wzrosły o 11.963 tys. (przy czym 
11,4 mln w samym drugim kwartale 2020 r.), natomiast w drugim półroczu 2020 r. ich poziom 
powiększył o kolejne 9.615 tys. zł. 

Jednocześnie na dzień 31 grudnia inwestycje krótkoterminowe wyniosły odpowiednio 610 tys. zł (2017 
r.), 3.023 tys. zł (2018 r.) oraz 6.174 tys. zł (2019 r.). W strukturze aktywów ogółem, udział inwestycji 
krótkoterminowych w analizowanych okresach wynosił odpowiednio 25% (2017 r.), 41% (2018 r.) oraz 
81% (2019 r.). Wysoki poziom inwestycji krótkoterminowych w analizowanych okresach świadczy 
o zdolności Spółki do generowania środków pieniężnych, natomiast ich dominujący udział w strukturze 
aktywów o silnej pozycji finansowej. 

Wybrane pozycje pasywów oraz ich struktura według stanu na dany dzień 

Według stanu na dzień: 30 czerwca 

  

31 grudnia 

 2020 2020* 2019 2018 2017 

 tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % 

Kapitał własny ..............  23 122 90% 31 964 92% 7 041 93% 6 904 93% 2 293 92% 

Kapitał (fundusz) 
podstawowy ..................  679 3% 679 2% 679 9% 679 9% 647 26% 

Kapitał (fundusz) 
zapasowy .....................  3 502 14% 3 502 10% 3 502 46% 3 502 47% 2 353 94% 

Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe .....  - - 9 004 26% - - - - - - 
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Według stanu na dzień: 30 czerwca 

  
31 grudnia 

 2020 2020* 2019 2018 2017 

 tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % tys. zł udział % 

Zysk (strata) z lat 

ubiegłych .....................  2 860 11% 133 0% 2 723 36% -74 -1% - - 

Zysk (strata) netto ..........  16 081 63% 18 646 54% 137 2% 2 797 38% -708 -28% 

Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania razem ...  2 557 10% 2 628 8% 545 7% 489 7% 207 8% 

Rezerwy na zobowiązania 159 1% 507 1% 32 0% 339 5% 154 6% 

Zobowiązania 

długoterminowe ............  295 1% 422 1% - - - - - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe...........  2 056 8% 1 660 5% 472 6% 141 2% 46 2% 

Inne zobowiązania 
finansowe .....................  98 0% 111 0% - - - - - - 

Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług ...............  383 1% 125 0% 269 4% 137 2% 44 2% 

Z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych 
tytułów 
publicznoprawnych .........  1 575 6% 297 1% 203 3% 3 0% 1 0% 

Z tytułu wynagrodzeń ......  - - 1 125 3% - - 1 0% 1 0% 

Inne ............................  - - 2 0% - - 0 0% - - 

Rozliczenia 

międzyokresowe ...........  47 0% 38 0% 42 1% 10 0% 7 0% 

Pasywa razem ...............  25 680 100% 34 592 100% 7 587 100% 7 394 100% 2 500 100% 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

Kapitał własny 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kapitał własny Emitenta wynosił 23.122 tys. zł i był o 228% 
wyższy w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (7.471 tys. zł). Wzrost poziomu kapitału 
własnego w porównywanych okresach wynikał z wysokiego poziomu zysku netto zrealizowanego 
w I półroczu 2020 r., który wyniósł 16.081 tys. zł. Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał 
własny wzrósł do poziomu 31.964 tys. zł (tj. o 38,2% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 r.). 
W II półroczu 2020 r. został utworzony kapitał rezerwowy, którego wartość na dzień 31 grudnia 2020 
r. wyniosła 9.004 tys. zł. Kapitał rezerwowy został utworzony m.in. na potrzeby realizacji programu 
motywacyjnego w związku z przewidywanymi płatnościami na bazie akcji (zawiązana z tego tytułu 
rezerwa na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 6,2 mln zł).  

W latach 2017-2019 Spółka systematycznie zwiększała poziom kapitałów własnych, które wynosiły 
kolejno 2.293 tys. zł (31.12.2017 r.), 6.904 tys. zł (31.12.2018 r) oraz 7.041 tys. zł (31.12.2019 r.). 
Rosnący poziom kapitałów własnych w danych okresach wynikał z realizowanych przez Spółkę zysków 
netto oraz z zarejestrowanego w 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku rejestracji 
wyemitowanych w ofercie publicznej akcji serii C – kapitał zakładowy został wówczas podniesiony 
z kwoty 647 tys. zł do 679 tys. zł, natomiast nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną 
akcji została przelana na kapitał zapasowy Spółki.  

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania w okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz 
Śródrocznymi Informacjami Finansowymi obejmowały wyłącznie rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na koniec I pół. 2020 r. wartość bilansowa 
rezerw wyniosła odpowiednio 507 tys. zł oraz 159 tys. zł, natomiast w okresach pełnych lat 
obrotowych (zbadanych przez biegłego rewidenta) było to: 32 tys. zł (31.12.2019 r.), 339 tys. zł 
(31.12.2018 r.) oraz 154 zł (31.12.2017 r.). 
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Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r. wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 
odpowiednio 422 tys. zł oraz 295 tys. zł z tytułu leasingu operacyjnego, co w obu przypadkach 
stanowiło 1% udziału w sumie bilansowej. W okresach pełnych lat obrotowych 2017-2019 Emitent nie 
odnotował zobowiązań długoterminowych. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r. wartość zobowiązań 
krótkoterminowych wyniosła odpowiednio 1.660 tys. zł oraz 2.056 tys. zł co stanowiło 5% oraz 8% 
udziału w pasywach ogółem, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania krótkoterminowe 
wyniosły 472 tys. zł co stanowiło 6% pasywów ogółem (wzrost o 336%). Istotną pozycję w strukturze 
zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2020 r. stanowiły rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 1.125 tys. zł. 

W latach 2017-2018 wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła odpowiednio: 46 tys. zł 
(31.12.2017 r.), 141 tys. zł (31.12.2018 r.) oraz 472 tys. zł (31.12.2019 r.). W strukturze pasywów 
zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 2% (31.12.2017 r.), 2% (31.12.2018 r.) oraz 6% 
(31.12.2019 r.). W analizowanych okresach największą pozycję zobowiązań krótkoterminowych 
stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych. 

Alternatywne Pomiary Wyników 

 I pół. 2020 2020* 2019 2018 2017**  

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI      

EBITDA ...............................................  21 229 26 702 5 067 4 028 -538 

Rentowność EBITDA ................................  92% 71% 73% 86% -363 359% 

Rentowność operacyjna (EBIT) ..................  88% 68% 7% 63% -379 429% 

Rentowność aktywów (ROA) .....................  63% 54% 2% 38% -28% 

Rentowność kapitału własnego - ROE ..........  70% 58% 2% 41% -31% 

      

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ      

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej .......  12,0 18,8 15,6 33,7 22,9 

Wskaźnik płynności przyśpieszonej .............  12,0 18,8 15,6 33,7 22,9 

Wskaźnik płynności gotówkowej ................  8,9 16,9 13,1 21,4 13,2 

      

WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM      

Cykl rotacji zapasów ogółem w dniach .........  0 0 0 0 - 

Cykl ściągalności należności w dniach ..........  15 11 75 81 - 

Cykl spłaty zobowiązań bieżących ..............  5 10 16 7 - 

Cykl konwersji gotówki ...........................  10 1 59 74 - 

      

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA      

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) ...  11% 8% 8% 7% 9% 

Źródło: Emitent, po przeliczeniu z danych finansowych zawartych w Historycznych Informacjach Finansowych i Śródrocznych Informacjach 
Finansowych  
*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Nazwa Alternatywnego 
Pomiaru Wyników  

  Definicja   
Uzasadnienie zastosowania danego  
Alternatywnego Pomiaru Wyników  

EBITDA   zysk operacyjny + amortyzacja   

EBITDA stanowi miarę wyników operacyjnych Emitenta, bez 
uwzględnienia wpływu zdarzeń jednorazowych oraz amortyzacji 
środków trwałych i wartości niematerialnych, co pozwala na 
porównywanie wyników niezależnie od zmian w stanie 
posiadanych środków trwałych. 
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Rentowność EBITDA   

(zysk operacyjny + amortyzacja) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
przychody netto ze sprzedaży 

  
Wskaźnik marży EBITDA jest miarą zdolności generowania 
gotówki z podstawowej działalności operacyjnej (efektywności 
działalności operacyjnej) Spółki. 

Rentowność operacyjna 
(EBIT) 

  

wynik z działalności operacyjnej 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
 przychody netto ze sprzedaży 

  
Rentowność operacyjna jest miarą zdolności Emitenta do 
generowania gotówki z podstawowej działalności operacyjnej. 

Rentowność aktywów 
(ROA) 

  

wynik finansowy netto 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 stan aktywów ogółem na koniec 
okresu 

  
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) jest miarą zdolności 
Emitenta do generowania zwrotu z posiadanych aktywów. 

Rentowność kapitału 
własnego (ROE)  

  

wynik finansowy netto 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

stan kapitałów własnych na koniec 
okresu 

  
Rentowność kapitału własnego jest miarą zdolności Emitenta do 
generowania zwrotu z posiadanego kapitału własnego. 

Wskaźnik bieżącej 
płynności finansowej 

  

aktywa bieżące* 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 zobowiązania bieżące** 

  
Wskaźnik płynności bieżącej wskazuje na potencjalną zdolność 
Emitenta do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą 
krótkoterminowych aktywów.  

Wskaźnik płynności 
przyspieszonej 

  

(aktywa bieżące - zapasy) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
zobowiązania bieżące 

  
Wskaźnik płynności szybkiej określa potencjalna zdolność 
Emitenta do spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań 
aktywami o wysokiej płynności.  

Wskaźnik płynności 
gotówkowej 

  

(środki pieniężne i ich ekwiwalenty + 
udzielone pożyczki krótkoterminowe) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 zobowiązania bieżące 

  
Wskaźnik płynności gotówkowej określa potencjalną zdolność 
Emitenta do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowiązań za 
pomocą gotówki. 

Cykl rotacji zapasów 
ogółem  
w dniach 

  

(średni stan zapasów w danym okresie 
/ przychody netto ze sprzedaży) x 

liczba dni w badanym okresie (rok - 
365, 6 m-cy – 182,  

9 m-cy – 273) 

  
Wskaźnik cyklu rotacji zapasów umożliwia analizę poziomu 
odnawialności zapasów Emitenta dla zrealizowanej sprzedaży. 

Cykl ściągalności 
należności  
w dniach 

  
(średni stan należności z tytuł dostaw i 
usług / przychody netto ze sprzedaży) 

x liczba dni w badanym okresie 
  

Wskaźnik cyklu rotacji należności umożliwia analizę cyklu 
regulowania należności przez kontrahentów Emitenta. 

Cykl spłaty zobowiązań 
bieżących 

  

(średni stan zobowiązań bieżących w 
danym okresie / przychody netto ze 
sprzedaży) x liczba dni w badanym 

okresie 

  
Wskaźnik rotacji zobowiązań umożliwia analizę okresu, jaki jest 
wymagany do spłaty przez Emitenta jego zobowiązań 
krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.  

Cykl konwersji gotówki   
cykl zapasów + cykl należności - cykl 

zobowiązań bieżących 
  

Cykl konwersji gotówki informuje, ile potrzeba dni, aby 
inwestowane środki przez Emitenta wróciły do niego z 
powrotem. 

Wskaźnik zadłużenia 
kapitału własnego 

 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
kapitał własny 

 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pokazuje stopień 
pokrycia kapitałów własnych zobowiązaniami i rezerwami na 
zobowiązania. 

Źródło: Emitent. 

7.1.2. Prawdopodobny przyszły rozwój Emitenta 

Spółka zakłada cyklicznie produkować nowe gry, w sposób zapewniający ciągłość działalności 
operacyjnej oraz stabilny poziom przychodów ze sprzedaży. Docelowo Emitent chce osiągnąć status 
liczącego się dewelopera gier opartych na autorskich projektach, których własność intelektualna 
będzie własnością Spółki. Od Daty Prospektu działania Emitenta będą skoncentrowane na: 

− rozszerzeniu GREEN HELL o kolejne nowe aktualizacje, zwiększające atrakcyjność Gry oraz 
wydłużające cykl życia produktu (pozostałe dwie z trzech części dodatku „Spirits of Amazonia”), 

 

− kontynuacji prac związanych z udostępnieniem GREEN HELL na platformach wirtualnej 
rzeczywistości - STEAM, Oculus Rift S, Oculus Quest, HTC Vive oraz STEAM VR, 

 

− samodzielnym wydaniu GREEN HELL na konsole PS4 ora XBOX ONE (lub kolejne generacje tych 
konsol – next gen), 

 

− kontynuacji prac nad nową grą (pt. CHIMERA) - zaawansowanym symulatorem z pogranicza base 
buildingu i survivalu, z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science-fiction. Emitent zakłada, 
że budżet nowego projektu będzie większy od budżetu GREEN HELL. Planowane są również wersje 
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przeznaczone na konsole Microsoft, Sony oraz Nintendo Switch (więcej informacji o nowym 
projekcie zostało przedstawionych w pkt. 5.1.2. niniejszego Prospektu). 

 
7.1.3. Działania w zakresie badań i rozwoju 

Zarówno na Datę Prospektu jak i w okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi, 
w toku prowadzonej działalności Emitent nie prowadził prac badawczo-rozwojowych (B+R). 

Niemniej jednak, należy podkreślić, że Spółka na bieżąco inwestuje w prace rozwojowe nad grami 
i zespół projektowo-produkcyjny, co jest ujmowane zarówno w postaci kosztów wynagrodzeń i usług 
obcych, w zależności od formy współpracy z programistami, jak i wartości niematerialnych. 

7.2. Wyniki działalności operacyjnej 

7.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub 
sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na dochody z działalności 
operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na te dochody 

Wybrane wyniki finansowe Emitenta 

 

 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ...............  21 820 1 536 36 212 1 803 2 584 0 

Zysk (strata) ze sprzedaży .......................  20 211 1 127 25 559 464 2 880 -562 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej .......  20 208 1 128 25 556 458 2 935 -562 

Zysk (strata) brutto ................................  19 935 1 109 24 525 323 2 993 -553 

Zysk (strata) netto .................................  16 081 1 087 18 646 137 2 797 -708 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.  
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Zarówno w okresach śródrocznych 2020 r. jak i 2019 r. oraz w latach 2018-2019, na każdym poziomie 
rachunku zysków i strat Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy. Wyjątkiem jest rok 2017, 
wówczas, kiedy Spółka nie osiągała jeszcze przychodów ze sprzedaży GREEN HELL, a wyniki finansowe 
zostały obciążone poniesionymi kosztami. 

Narastająco wartość zysku netto w okresie 12 m-cy 2020 r. wyniosła 18,6 mln zł, co w porównaniu 
z analogicznym okresem w 2019 r. (137 tys. zł) oznacza wzrost o 13495% r/r. Jednocześnie 
zrealizowany wynik na poziomie zysku netto w drugim półroczu 2020 r. (2.565 tys. zł) był istotnie 
niższy niż w pierwszej połowie 2020 r. (16.081 tys. zł), co spowodowane było przede wszystkim 
niższym poziomem przychodów ze sprzedaży w drugiej części 2020 r. Jednocześnie istotny wpływ na 
poziom wyniku netto w całym 2020 r. miało ujęcie w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów 
związanych z przewidywanymi premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie akcji na rzecz 
pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki. Powyższe spowodowało wzrost kosztów 
wynagrodzeń w drugim półroczu 2020 r. o kwotę 7,3 mln zł, z czego 6,2 mln zł dotyczyło stricte 
Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 przyjętego wraz z Polityką Wynagrodzeń w drodze 
odrębnych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku. 

Znaczącą pozycją rachunku wyników obciążającą wynik netto Spółki w 2020 r. był podatek 
dochodowy, który wynosił 5.879 tys. zł. Wobec uzyskania przez Spółkę w dniu 5 października 2020 
roku pozytywnej interpretacji indywidualnej w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów 
ze sprzedaży gry wynikającego z tzw. IP BOX, Spółka oczekuje, że faktyczne obciążenie z tego tytułu 
wynikające z całościowego rozliczenia za 2020 r. i zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 
będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe. 
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W I półroczu 2020 r. Spółka odnotowała historycznie rekordowy zysk netto na poziomie 16.081 tys. zł 
przy przychodach ze sprzedaży równych 23.060 tys. zł, co daje rentowność netto na poziomie 70%, co 
jest wynikiem lepszym niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy Spółka osiągnęła rentowności netto 
na poziomie 55% przy przychodach ze sprzedaży równych 1.992 tys. zł oraz z zyskiem netto na 
poziomie 1.087 tys. zł. Zrealizowane w I półroczu 2020 r. wyniki są efektem wysokiego poziomu 
sprzedaży GREEN HELL poprzez platformę STEAM na co dominujący wpływ miało wprowadzenie do gry 
trybu kooperacji oraz wsparcie okresowymi promocjami, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
dyscypliny kosztowej.  

W 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 137 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży równych 
6.986 tys. zł, co daje rentowość netto na poziomie 2%. Porównawczo w 2018 r. Spółka osiągnęła zysk 
netto w kwocie 2.797 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży równych 4.660 tys. zł, co oznacza 
rentowność netto na poziomie 60%. Niski wskaźnik rentowności netto w 2019 r. wynika z faktu 
rozliczenia do końca 2019 r. wszystkich nakładów poniesionych na wytworzenie GREEN HELL, które 
obciążyły wynik finansowy poprzez amortyzację w kwocie 4.609 tys. zł, wobec jedynie 1.093 tys. zł 
w roku poprzednim. Analizując wyniki finansowe należy zwrócić szczególną uwagę na wyjątkową 
zdolność Spółki do generowania gotówki. W 2019 r. Spółka zwiększyła stan środków pieniężnych 
o kwotę 3.152 tys. zł, co oznacza konwersję zysku EBITDA na środki pieniężne na poziomie ponad 62%. 
W 2018 r. wykazano dodatnią bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o 2 413 tys. zł przy 
analogicznym współczynniku wynoszącym 60%. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 634 tys. 
zł. 

Zarząd jest zdania, że poniższe czynniki miały istotny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 
dotychczas zrealizowane przez Emitenta. 

Czynniki zewnętrzne:  

➢ wzrost globalnego rynku gier wideo, także w efekcie pandemii COVID-19;  
➢ znaczna zmienność kursu USD i EUR, w których to walutach Spółka osiąga znaczącą część 

przychodów ze sprzedaży;  
➢ rosnące znaczenie platformy STEAM; 
➢ terminy premier konkurencyjnych gier wideo oraz ich ilość. 

 
Czynniki wewnętrzne:  

➢ zbudowana baza potencjalnych odbiorców GREEN HELL; 
➢ kontrakty z wydawcami na portowanie GREEN HELL na inne platformy;  
➢ wprowadzanie mało agresywnych przecen sukcesywnie zmniejszających cenę Gry; 
➢ budowanie dalszego zainteresowania GREEN HELL oraz w przyszłości CHIMERĄ. 

 
Czynniki zewnętrzne:  

Wzrost globalnego rynku gier wideo  

Emitent poprzez globalne platformy dystrybucyjne swoją ofertę kieruje do odbiorców na całym 
świecie. Zróżnicowany poziom przychodów z poszczególnych regionów świata wynika m.in. 
z dysproporcji pomiędzy stopniem nasycenia rynków komputerami PC, uwarunkowań kulturowych czy 
modelów spędzania wolnego czasu. Istotnym czynnikiem jest również poziom rozwoju danego regionu, 
który determinuje zdolność mieszkańców do określonych poziomów konsumpcji. Analizując globalny 
rynek rozrywki, w państwach wysokorozwiniętych mieszkańcy są w stanie przeznaczyć większą część 
dochodu rozporządzalnego na rozrywkę. Układ rozwoju regionów na świecie ciągle ewoluuje. 
Zróżnicowane tempo wzrostu poszczególnych gospodarek może wpłynąć na zmiany w poziomie 
zamożności regionów, stąd głównymi odbiorcami produktów Emitenta w przyszłości mogą być 
zupełnie inne kraje. Tempo wzrostu globalnego rynku gier wideo przekłada się na dynamikę wartości 
sprzedaży Emitenta. 

Na wysokie tempo wzrostu globalnego rynku gier wideo paradoksalnie wpływ ma także trwająca 
pandemia COVID-19. W wyniku rozmaitych obostrzeń wprowadzanych na całym świecie dużo ludzi 
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przebywa regularnie i stale w domu, a to powoduje, że rozglądają się oni za możliwościami rozrywki, 
w tym także w zakresie gier wideo. 

Znaczna zmienność kursu USD i EUR, w których to walutach Spółka osiąga znaczącą część 
przychodów ze sprzedaży  

Mając na uwadze, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowanie większość 
przychodów osiąganych ze sprzedaży gier jest i będzie realizowana w walutach obcych, kurs walut ma 
znaczący wpływ na poziom osiąganych przychodów przez Spółkę. Uwaga ta dotyczy szczególnie kursu 
wymiany PLN w stosunku do USD, ponieważ transakcje w tej walucie mają najistotniejszy wkład 
w strukturę przychodów Spółki. W okresie 12 m-cy 2020 r. przychody ze sprzedaży zrealizowane w USD 
w przeliczeniu na PLN wyniosły 35.254 tys. zł, co stanowiło 94% udziału we wszystkich przychodów ze 
sprzedaży. Spółka generuje przychody również w EUR, a ich udział w przychodach w analogicznym 
okresie wyniósł 330 tys. zł (1% udziału w przychodach ze sprzedaży). Wahania walut mogą zmniejszać 
wartość należności Spółki lub zwiększać wartość jej zobowiązań, powodując powstanie różnic 
kursowych obciążających wynik netto Emitenta. Spółka w dniu 23 marca 2020 r. zawarła z Santander 
Bank Polska S.A. umowę ramową o trybie zawierania i rozliczania transakcji zabezpieczających ryzyko 
walutowe. Emitent stale monitoruje osiągany poziom przychodów w walutach obcych, 
a w przypadkach tego wymagających, Spółka będzie szerzej wykorzystywała dostępne na rynku 
bankowym instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym. 
 
Rosnące znaczenie platformy STEAM  

Wraz z malejącą popularnością tradycyjnej pudełkowej dystrybucji gier na PC, rosła popularność 
platformy STEAM, która stała się sklepem, w którym spotykają się użytkownicy PC. Platforma 
zdecydowanie jest największym źródłem nowych gier, na której co chwilę padają nowe rekordy 
płatnej ściągalności gier. Wiąże się to przede wszystkim z rekordami odnotowywanymi pod względem 
zalogowanych jednocześnie użytkowników, a także z pojawiającymi się na platformie wyprzedażach, 
darmowych grach czy produkcjach dostępnych wyłącznie na komputery. Rosnące znaczenie platformy 
STEAM potwierdzają statystyki, które pokazują, że w styczniu 2012 roku było na niej zalogowanych 
jednocześnie 5 mln użytkowników, w grudniu 2013 roku 7 mln użytkowników, w listopadzie 2015 roku 
13,4 mln użytkowników, w styczniu 2018 roku 18 mln użytkowników a w maju 2020 aż 21,1 mln 
użytkowników. Za coraz to nowsze rekordy w głównej mierze odpowiada wzrost popularności usługi 
w Azji. Jeszcze kilka lat temu udział graczy azjatyckich był niewielki, obecnie to właśnie Chińczycy, 
Koreańczycy i Japończycy odpowiadają za znaczącą część zakupów na platformie STEAM. 

Terminy premier konkurencyjnych gier wideo oraz ich ilość  

Rynek gier cechuje dynamiczny rozwój, na co wpływ mają niskie bariery wejścia dla nowych 
podmiotów oraz łatwy dostęp do globalnej dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem platform typu 
STEAM czy Nintendo eShop. W związku z tym, kluczową rolę odgrywa umiejętność tworzenia 
produktów, które zainteresują dużą liczbę graczy oraz osiągną takie parametry monetyzacji, które 
uzasadnią nakłady marketingowe na globalną promocję gry. Ze względu na dużą liczbę premier gier 
konkurencyjnych należy podczas ustalania planów wydawniczych brać pod uwagę terminy tych 
premier.  

Zdaniem Zarządu, strategia Emitenta w zakresie produkcji i dystrybucji, opierająca się na wydawaniu 
gier bardzo wysokiej jakości i sukcesywnym ich rozwijaniu poprzez tworzenie dodatków oraz 
przystosowanie do kolejnych platform i konsol, maksymalizuje prawdopodobieństwo odniesienia 
komercyjnego sukcesu, bez względu na ilość i jakość gier oferowanych przez konkurencję. 

Czynniki wewnętrzne:  

Sukces GREEN HELL 

Premiera GREEN HELL w trybie Early Access w wersji na PC odbyła się 29 sierpnia 2018 r. na platformie 
STEAM. Premiera została poprzedzona intensywną kampanią promocyjną, m.in na IGN, Twitch, STEAM 
– najpopularniejszych i najbardziej opiniotwórczych serwisach informacyjnych dotyczących rynku gier 
na świecie. W zaledwie tydzień od premiery Gra odnotowała 1,5 mln wyświetleń gameplay’a. Ponadto 
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na całym świecie pojawiło się ponad 160 publikacji na temat gry, wliczając w to tak prestiżowe 
serwisy branżowe jak GameRanx, Rock Paper Shotgun lub COG Connected. Pełna wersja GREEN HELL 
została udostępniona w dniu 05 września 2019 roku.  
 
GREEN HELL doczekał się wielu aktualizacji w postaci Update’ów (rozbudowujących zawartość gry) 
oraz Patch’y (poprawiających znalezione błędy). Lista kluczowych Update’ów rozbudowujących 
zawartość Gry przedstawia się następująco: 

➢ STORY MODE Update pełna wersja (tryb fabularny, nowa mapa); 
➢ CO-OP MODE Update;  
➢ Story In CO-OP Update (wprowadzenie trybu fabularnego do trybu kooperacji); 
➢ Spirits of Amazonia (część I). 

 

W dniu 07 kwietnia 2020 roku gra GREEN HELL została wzbogacona o tryb CO-OP MODE Update (tryb 
kooperacji). Debiut trybu kooperacji okazał się ogromnym sukcesem. Gra w dniu premiery tego 
uaktualnienia uplasowała się na drugim miejscu światowych bestselerów platformy STEAM.  

Zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi od Valve Corporation w dniu 14 grudnia 2020 r., od 
daty premiery tj. od dnia 29 sierpnia 2018 r. na platformie STEAM sprzedało się 1,5 mln sztuk GREEN 
HELL (brutto). 

Sukces komercyjny nowych gier uzależniony jest od ocen wystawianych przez użytkowników, co 
przekłada się na monetyzację gier. Intencją Spółki jest tworzenie gier, które w przyszłości powtórzą 
sukces osiągnięty przez GREEN HELL. 

Kontrakty z platformami dystrybucyjnymi na najważniejsze gry Spółki  

Zdecydowana większość sprzedaży prowadzona jest przez Spółkę samodzielnie za pośrednictwem 
globalnych internetowych platform sprzedaży takich jak STEAM.  

Wejście Emitenta na nowe rynki zbytu (w tym w szczególności rynek chiński), a także na nowe 
platformy sprzętowe, z uwagi na specyfikę tych rynków jest uzależnione od współpracy z wydawcami 
zewnętrznymi. Wybór wydawców zewnętrznych i współpraca z nimi może mieć istotny wpływ na 
osiągane przychody oraz koszty, co przekłada się na ostateczny wynik netto Spółki. 

Budowanie zainteresowania kluczowymi grami Spółki  

Istotnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż produktów Emitenta jest budowanie zainteresowania 
przedpremierowego kluczowymi grami Spółki. Jednym z najistotniejszych wskaźników budowania 
takiego zainteresowania dla gier w wersji PC jest tzw. „lista życzeń” – wishlist – w sklepie STEAM. 
Jest to lista zapisów graczy, którzy są potencjalnie zainteresowani zakupem produktu Emitenta 
w dacie jego wydania. Im większa jest ta lista graczy w dniu premiery – tym teoretycznie większa 
szansa na sprzedaż danego produktu Emitenta. Dodatkowo Emitent buduje zainteresowanie swoimi 
produktami poprzez Social media tj. Facebook, Twitter etc. 

Wprowadzanie mało agresywnych przecen sukcesywnie zmniejszających cenę gry 
 
Spółka w ramach zrównoważonej polityki cenowej osiąga wysoką rentowność sprzedaży. Podczas gdy 
wielu wydawców wprowadza częste promocje na swoje gry, co jest głównie spowodowane mało 
satysfakcjonującymi wynikami lub dużą konkurencją podobnych gier, Emitent - jeśli decyduje się na 
wprowadzenie przecen - są one niewielkie. Przy założeniu dużej dyscypliny kosztowej związanej 
z produkcją gier, Emitent ponosi niewielkie koszty produkcji, a tym samym utrzymuje wysoką 
rentowność sprzedaży. 
 
7.2.2. Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach emitenta, 

w sytuacji, gdy historyczne informacje finansowe wykazują takie zmiany 

Cechą charakterystyczną realizowanych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży netto jest ich 
cykliczność. W przypadku GREEN HELL, największe dotychczas przychody ze sprzedaży odnotowywano 
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w okresach następujących bezpośrednio po wprowadzeniu Gry na rynek lub dodaniu nowych 
aktualizacji (np. tryb kooperacji), które dodatkowo wzmocnione zostały okresową promocją, kiedy 
można było nabyć Grę po niższej cenie. W okresach pomiędzy kolejnymi istotnymi aktualizacjami lub 
rozszerzeniami obroty są znacznie niższe. Skutkiem sezonowości są znaczne różnice w wartościach 
przychodów oraz dysproporcje w osiąganych wynikach finansowych w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych. Emitent stara się minimalizować efekt sezonowości poprzez dodawanie kolejnych 
darmowych aktualizacji, rozszerzających zawartość GREEN HELL oraz wydłużających jej okres 
sprzedaży oraz jednocześnie rozkładających sprzedaż na różne okresy w roku. 

8. ZASOBY KAPITAŁOWE 

8.1. Informacje dotyczące zasobów kapitałowych emitenta 

Zasoby kapitałowe Emitenta według stanu na dany dzień 

 30.06.2020 31.12.2020* 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne....  18 138 27 977 6 174 3 022 610 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe 
*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

Środki pieniężne stanowią podstawowe źródło zasobów kapitałowych Emitenta. Początkowy rozwój 
Emitenta finansowany był za pomocą kapitałów własnych pozyskiwanych w wyniku dwóch emisji akcji 
tj. akcji serii B, w ramach której Spółka pozyskała 2,5 mln zł oraz akcji serii C, która przyniosła wpływy 
w wysokości 2,1 mln zł (obie kwoty wyrażone zostały w wartościach brutto). 

Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży GREEN HELL, które miało miejsce 29 sierpnia 2018 r. Spółka 
zaczęła odnotowywać stabilne wpływy ze sprzedaży Gry, zapewniające Spółce odpowiedni poziom 
środków pieniężnych wystarczający do prowadzenia bieżącej działalności skupiającej się na rozwoju 
GREEN HELL poprzez publikacje aktualizacji mających na celu wzbogacenie rozgrywki i w efekcie 
zwiększenie atrakcyjności produktu i potencjału sprzedażowego. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano w bilansie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 
27.977 tys. zł, co stanowi 81% udziału w sumie bilansowej Spółki. Jednocześnie według stanu na dzień ́ 
30 czerwca 2020 r. poziom środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych prezentowanych 
w bilansie wyniósł 18.138 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne wyniosły odpowiednio 610 tys. zł (2017 r.), 3.023 tys. zł (2018 r.) oraz 6.174 tys. zł (2019 
r.). Wysoki poziom środków pieniężnych na koniec grudnia 2020 r. jest rezultatem wysokiej dyscypliny 
kosztowej Spółki oraz przede wszystkim wpływów ze sprzedaży GREEN HELL poprzez platformę 
STEAM. Na Datę Prospektu Spółka dysponuje środkami pieniężnymi, które są wystarczające na 
realizację planów związanych z dalszym rozwojem GREEN HELL oraz na dokończenie nowej gry. 
Wobec powyższego Emitent nie identyfikuje zapotrzebowania na dodatkowe zasoby kapitałowe. 

8.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za wskazane okresy 
 

 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**  

Zysk (strata) netto ....................................  16 081 1 087 18 646 137 2 797 -708 

Korekty razem .........................................  -2 322 1 070 6 313 5 398 -2 -146 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej ............................................  13 759 2 157 24 959 5 535 2 794 -854 

Wpływy ..................................................  - - 99 - - - 

Wydatki .................................................  1 383 1 288 3 361 2 320 2 171 1 062 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej .........................................  -1 383 -1 288 -1 025 -2 320 -2 171 -1 062 
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 01 stycznia – 30 czerwca 01 stycznia – 31 grudnia 

(dane w tys. zł) 2020 2019 2020* 2019 2018 2017**  

Wpływy ..................................................  - - 0 - 2 001 2 600 

Wydatki .................................................  84 - 148 - -213 -75 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej .............................................  -84 - -148 - 1 788 2 525 

Przepływy pieniężne netto razem................  12 292 868 21 549 3 215 2 412 610 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym ...................................................  11 963 866 21 803 3 152 2 413 610 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych....................................................  329 3 -254 63 -1 - 

Środki pieniężne na początek okresu............  6 237 3 022 6 237 3 022 610 - 

Środki pieniężne na koniec okresu ...............  18 529 3 890 27 786 6 237 3 022 610 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe 
* Dane za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.  
**Dane za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 

Emitent charakteryzuje się wysoką zdolnością do generowania wolnych przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej. Poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie  
12 m-cy 2020 r. wyniósł 24.959 tys. zł (w porównaniu do 2019 r. oznacza to wzrost o 351% r/r). Należy 
przy tym podkreślić, iż wykazane na rachunku zysków i strat koszty związane z przewidywanymi 
premiami pieniężnymi oraz płatnościami na bazie akcji na rzecz pracowników, współpracowników 
i Członków Zarządu Spółki mają charakter niepieniężny i nie wpłynęły na zdolność Spółki do 
generowania gotówki, o czym świadczy wysoki (dodatni) poziom przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej.   

W I półroczu 2020 r. przepływy z działalność operacyjnej wyniosły 13.729 tys. zł, natomiast 
w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 2.157 tys. zł. Wysoka zdolność do generowania gotówki 
z działalności operacyjnej wynika z utrzymania wysokiej dyscypliny kosztowej przy jednoczesnym 
systematycznym wzroście przychodów ze sprzedaży GREEN HELL. 

W 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 5.535 tys. zł – należy 
podkreślić, że rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym sprzedaży GREEN HELL, w którym 
odbyła się premiera pełnej wersji gry. W 2018 r. przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 2.794 
tys. zł, natomiast sprzedaż GREEN HELL prowadzona była dopiero od 29 sierpnia 2018 r. (próg 
rentowności projektu został osiągnięty w październiku 2018 r.). W 2017 r. z uwagi na to, iż GREEN 
HELL znajdowała się jeszcze w fazie produkcji i ponoszone były nakłady na jej wytworzenie, Spółka 
nie odnotowała wpływów z tytułu sprzedaży, dlatego też przepływy z działalności operacyjnej 
osiągnęły ujemną wartość (-854 tys. zł). 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 

W okresie 12 m-cy 2020 r. Emitent poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 3.361 tys. zł, w tym 
3.262 tys. zł na nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych, z czego 
2.867 tys. zł stanowiły nakłady na kolejne aktualizacje GREEN HELL, w tym m.in. na tryb kooperacji, 
dodatek do gry pt. „Spirits of Amazonia” oraz nakłady na produkcję CHIMERY. W I półroczu 2020 r. 
Emitent poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 1.383 tys. zł, w tym 118 tys. zł na nabycie 
rzeczowych aktów trwałych, 1.167 tys. zł wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych (koszty 
prac rozwojowych) obejmujących głównie nakłady na produkcję CHIMERY oraz nakłady na kolejne 
aktualizacje GREEN HELL m.in. w postaci trybu kooperacji oraz na inne wydatki inwestycyjne w 
kwocie 99 tys. zł. W analogicznym okresie 2019 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 1.288 tys. zł. 
Jednocześnie, w analizowanych okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi Spółka 
nie odnotowała wpływów z działalności inwestycyjnej, w związku z czym przepływy z działalności 
inwestycyjnej miały ujemną wartość równą wysokości wydatków. 
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W latach 2017-2019 wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych tj. nakłady 
na kolejne wydanie pełnej wersji oraz aktualizacji GREEN HELL wynosiły odpowiednio 1.068 tys. zł 
(2017 r.), 2.171 tys. zł (2018 r.) oraz 2.320 tys. zł (2019 r.). 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 

W całym 2020 r. Emitent nie odnotował wpływów z działalności finansowej, natomiast zrealizował 
płatności z tytułu umowy leasingu operacyjnego w wysokości 84 tys. zł (I półrocze 2020 r.) oraz 148 
tys. zł licząc narastająco za okres 12 m-cy 2020 r. W całym 2019 roku Spółka nie odnotowała wpływów 
oraz wydatków z działalności finansowej. W listopadzie 2017 r. Spółka przeprowadziła publiczną 
emisję akcji nowej emisji (akcji serii C), z której pozyskała wówczas 2.001 tys. zł netto – wpływy 
z emisji zasiliły konto Spółki w 2018 r., dzięki czemu Spółka odnotowała dodatni poziom przepływów 
pieniężnych z działalności finansowej wynoszący 1.788 tys. zł. Jednocześnie w 2017 r. Spółka 
przeprowadziła prywatną ofertę akcji serii B, w wyniku której pozyskała 2.600 tys. zł netto – dzięki 
wpływom z emisji akcji serii B Spółka odnotowała dodatni poziom przepływów pieniężnych 
z działalności finansowej w 2017 r. wynoszący 2.525 tys. zł.  

8.3. Informacje na temat potrzeb pożyczkowych oraz struktury finansowania Emitenta 

Struktura finansowania Emitenta 

 

30.06.2020 31.12.2020* 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017  

udział w % 

Kapitał własny ...................................  90% 92% 93% 93% 92% 

Kapitał obcy*, w tym: ..........................  10% 8% 7% 7% 8% 

Dług (zobowiązania oprocentowane) .....  - - - - - 

Razem .............................................  100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe, Śródroczne Informacje Finansowe, przeliczenia Emitenta 
*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 
*Kapitał obcy = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 

Od rozpoczęcia działalności przez Spółkę, struktura finansowania Emitenta uwzględnia 
w dominującym stopniu wykorzystanie kapitału własnego jako formy finasowania działalności. 
W analizowanych okresach jego udział w strukturze bilansu Emitenta oscylował w graniach 90%-93%. 
Jednocześnie w niewielkim stopniu Spółka finansuje swoją działalność z wykorzystaniem kapitału 
obcego (7%-10%), przy czym należy podkreślić, iż uwzględnia on głównie zobowiązania handlowe oraz 
podatkowe. Do Daty Prospektu Emitent nie wykorzystywał długu (zobowiązań oprocentowanych) do 
finansowania prowadzonej działalności – ani w formie kredytów, pożyczek czy też dłużnych papierów 
wartościowych. 

Na Datę Prospektu Emitent nie identyfikuje potrzeb pożyczkowych. Obecna kondycja finansowa Spółki 
oraz zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w ocenie Zarządu jest wysoce stabilna. Wpływy 
ze sprzedaży GREEN HELL zaspokajają potrzeby gotówkowe Spółki. W ocenie Zarządu Spółka będzie 
dysponowała wystarczającymi środkami własnymi w celu sfinansowania kolejnej produkcji pt. 
CHIMERA, której wstępnie zakładany budżet jest istotnie wyższy niż GREEN HELL. Jednocześnie na 
Datę Prospektu Zarząd nie przewiduje dodatkowej emisji akcji w celu pozyskania dodatkowych 
środków finansowych na realizację strategii rozwoju Spółki. 

8.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych, które miały lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ 
na działalność Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych, które miałyby lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na 
działalność Spółki. 
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8.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł środków potrzebnych do wywiązania się 
z zobowiązań, o których mowa w pozycji 5.7.2 

Celem Emitenta jest wyprodukowanie oraz wydanie CHIMERY, podobnie jak w przypadku GREEN HELL 
z wykorzystaniem wyłącznie środków własnych, które będą pochodziły z zysków zatrzymanych 
w Spółce, zrealizowanych w wyniku sprzedaży GREEN HELL. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka wykazała na bilansie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
w wysokości 27.977 tys. zł. Emitent spodziewa się w następnych okresach kolejnych wpływów ze 
sprzedaży GREEN HELL zarówno w wersji PC jak i na Nintendo Switch, która swoją premierę miała 
w dniu 8 października 2020 r. 

W ocenie Emitenta, poziom przewidywanych wpływów pieniężnych w stopniu wystarczającym 
zapewni środki finansowe na realizację kolejnych aktualizacji GREEN HELL, wydanie jej na konsole, 
a także na zrealizowanie i samodzielne wydanie CHIMERY, której wstępny budżet szacowany jest na 
ponad 10 mln zł. 

9. OTOCZENIE REGULACYJNE 

9.1. Opis otoczenia regulacyjnego 

Spółka identyfikuje jeden czynnik otoczenia regulacyjnego, który może mieć bezpośrednio lub 
pośrednio istotny wpływ na działalność Emitenta.  

Z dystrybucją cyfrową gier wiąże się ryzyko wtórnego obrotu nimi przez użytkowników platform 
dystrybucyjnych. W dniu 17 września 2019 roku sąd w Paryżu wydał wyrok, zgodnie z którego treścią 
prawa użytkowników platformy STEAM zostały naruszone poprzez odebranie im możliwości sprzedaży 
zakupionych gier. Z powództwem wystąpiło francuskie stowarzyszenie konsumenckie, które wnosiło 
o uznanie niektórych uregulowań zawartych w regulaminie STEAM za niedozwolone postanowienia 
umowne. Zgodnie z regulaminem STEAM zarówno gry, jak i konta online, nie mogą być 
odsprzedawane. Jak wynika z tego regulaminu, użytkownicy nie tyle kupują gry na platformie, co 
jedynie uzyskują możliwość korzystania z gier w ramach płatnej subskrypcji. Oznacza to, że gracze 
korzystający z platformy nie nabywają praw do dalszego decydowania o subskrybowanych 
produktach, w tym o ewentualnej ich odsprzedaży. W wyroku sąd powołał się na prawo europejskie, 
w świetle którego zabronione jest utrudnianie przez dystrybutora gier odsprzedaży oprogramowania, 
również w wersjach dostępnych wyłącznie w postaci cyfrowej. Ponadto sąd wskazał, że forma 
zakupów na platformie STEAM nie wyczerpuje definicji subskrypcji w legalnym rozumieniu tego 
terminu, między innymi przez brak określenia ram czasowych trwania takiego stosunku, 
a jednocześnie można zakwalifikować taką umowę jako umowę sprzedaży kopii gry za jednorazowo 
płatną, z góry ustaloną cenę. Sąd zgodził się z argumentacją, że gry ze STEAM objęte są zasadą 
wyczerpania prawa oraz że klauzule regulaminów dystrybutorów gier zawierające zakaz odsprzedaży 
stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Wyrok francuskiego sądu jest kolejnym etapem sporu 
dotyczącego możliwości odsprzedaży gier na platformie STEAM. Jednocześnie należy podkreślić, że 
na Datę Prospektu omawiany wyrok jest nieprawomocny a jego treść nie została w żaden sposób 
uwzględniona w regulaminach STEAM normujących stosunki pomiędzy platformą a jej użytkownikami. 
Jeżeli jednak powołany powyżej wyrok sądu francuskiego uprawomocni się, odsprzedaż przez 
użytkowników STEAM gier zakupionych na tej na platformie stanie się legalna. Może ponadto dojść do 
stworzenia precedensu skutkującego analogicznym orzecznictwem w odniesieniu do innych platform 
dystrybucji cyfrowej a tym samym legalizacji wtórnego rynku obrotu grami zakupionymi także na 
innych platformach dystrybucyjnych.  

Na Datę Prospektu nie ma możliwości oszacowania, w jaki dokładnie sposób umożliwienie obrotu 
produktami Spółki na rynku wtórnym wpłynie na poziom sprzedaży oraz wyniki finansowe Spółki. 

Oprócz powyższego, Spółka nie identyfikuje innych elementów otoczenia regulacyjnego, polityki 
rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej czy też politycznej, które miały lub które mogłyby 
mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Spółki. 
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10. INFORMACJE O TENDENCJACH 

Niniejsza część Prospektu zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości i szacunki. Stwierdzenia 
i oszacowania zawarte w niniejszej sekcji opierają się na szeregu założeń i osądów uznanych przez 
Spółkę za racjonalne oraz są obciążone szeregiem niepewności i zdarzeń warunkowych dotyczących 
działalności gospodarczej i operacyjnej oraz uwarunkowań ekonomicznych i konkurencyjnych, 
z których wiele jest poza kontrolą Spółki, a także na założeniach, co do przyszłych decyzji 
biznesowych, które mogą ulec zmianie. Nie ma żadnej pewności, że działalność i wyniki Spółki będą 
zgodne z przedstawionymi stwierdzeniami i szacunkami. W związku z tym, Spółka nie może zapewnić, 
że te stwierdzenia i oszacowania zostaną zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i oszacowania 
mogą znacząco odbiegać od faktycznych wyników. Przyszli inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać 
na takich informacjach.  

10.1. Opis najistotniejszych tendencji w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach 
i cenach sprzedaży, oraz wszelkich znaczących zmian wyników finansowych, a także 
wszelkich znaczących zmian wyników finansowych za okres od końca ostatniego okresu 
obrotowego, w odniesieniu do którego opublikowano informacje finansowe, do daty 
dokumentu rejestracyjnego lub odpowiednie oświadczenie stwierdzające brak tego 
rodzaju zmian. 

Emitent dotychczas największe przychody ze sprzedaży odnotowywał w okresach następujących 
bezpośrednio po wprowadzeniu GREEN HELL na rynek lub dodaniu nowych aktualizacji (np. tryb 
kooperacji), które dodatkowo wzmocnione zostały okresową promocją, kiedy można było nabyć grę 
po niższej cenie, natomiast w okresach pomiędzy kolejnymi istotnymi aktualizacjami lub 
rozszerzeniami zarówno sprzedaż wolumenowa, jak i wartościowa, są relatywnie niższe. Powoduje to 
znaczne różnice w wartościach przychodów oraz dysproporcje w osiąganych wynikach finansowych 
w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Emitent stara się minimalizować efekt sezonowości 
poprzez dodawanie kolejnych darmowych aktualizacji, rozszerzających zawartość GREEN HELL oraz 
wydłużających jej okres sprzedaży oraz jednocześnie rozkładających sprzedaż na różne okresy 
w roku. W przypadku tendencji w zakresie ponoszonych kosztów, można odnotować ich wyższy poziom 
w miesiącach poprzedzających bezpośrednio premierę danej wersji gry. Jest to efekt przede 
wszystkim realizacji poszczególnych etapów (milestonów) produkcji gry, jak również okresowo 
zwiększonych nakładów marketingowych na promocję gry w mediach branżowych. Nie mniej jednak 
należy podkreślić, iż Spółka utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową. Szczegółowe informacje 
dotyczące kształtowania się poziomu przychodów ze sprzedaży, wolumenów sprzedaży GREEN HELL 
oraz w zakresie poniesionych dotychczas kosztów działalności operacyjnej zostały szczegółowo 
opisane w punkcie 7.1.1. niniejszego Prospektu. 

W przypadku zapasów w okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi łączny ich udział 
nie przekraczał 1% aktywów ogółem, w związku z czym pozycja ta nie stanowi istotnej wartości 
w strukturze bilansowej Emitenta. 

W okresie od 29 sierpnia 2018 r. do 5 września 2019 r. cena bazowa GREEN HELL na platformie 
dystrybucyjnej STEAM wynosiła $19,99 (71,99 zł). Od dnia 5 września 2019 r. wraz z premierą pełnej 
wersji gry (Full Release), cena bazowa produktu została podniesiona do $24,99 (89,99 zł). 
Jednocześnie od początku sprzedaży GREEN HELL, miało miejsce trzynaście okresowych promocji 
sięgających obniżką nawet do -25% od ceny bazowej Gry. Podkreślenia wymaga fakt, iż co do zasady 
poszczególne okresy promocji GREEN HELL były również wspierane 1-2 dniowymi banerami na stronie 
głównej sklepu internetowego STEAM, co zapewniło Grze zwiększoną widoczność, wobec czego jej 
sprzedaż w danych dniach była wyższa. Ponadto okresowe promocje charakteryzują się zwiększonym 
wolumenem sprzedaży GREEN HELL (co ogólnie jest powszechne również dla gier innych 
producentów), co wynika z preferencji konsumentów – w tym przypadku graczy, którzy upatrzoną grę 
zazwyczaj dodają do tzw. listy życzeń (Wishlist), dzięki czemu wraz rozpoczęciem promocji w sklepie 
STEAM otrzymują powiadomienia o tym, że można nabyć grę w niższej cenie. Poniżej zostało 
przedstawione podsumowanie dotychczasowych promocji dotyczących GREEN HELL w wersji PC na 
platformie dystrybucyjnej STEAM: 
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Lp. Data rozpoczęcia Data zakończenia 
Cena promocyjna 

(w PLN) 
Obniżka % 

Cena bazowa 
(w PLN) 

1. 2018-11-06 2018-11-09 61,19 -15% 71,99 

2. 2018-12-07 2018-12-14 64,79 -10% 71,99 

3. 2019-02-13 2019-02-20 64,79 -10% 71,99 

4. 2019-04-17 2019-05-01 64,79 -10% 71,99 

5. 2019-06-25 2019-07-09 61,19 -15% 71,99 

6. 2019-08-14 2019-08-28 64,79 -10% 71,99 

7. 2019-10-25 2019-10-27 71,99 -20% 89,99 

8. 2019-11-10 2019-11-12 71,99 -20% 89,99 

9. 2019-11-26 2019-12-03 71,99 -20% 89,99 

10. 2019-12-19 2020-01-02 71,99 -20% 89,99 

11. 2020-04-07 2020-04-12 67,49 -25% 89,99 

12. 2020-06-18 2020-07-09 71,99 -20% 89,99 

13. 2020-09-05 2020-09-12 67,49 -25% 89,99 

14. 2020-10-01 2020-10-04 67,49 -25% 89,99 

15. 2020-11-25 2020-12-01 67,49 -25% 89,99 

16. 2020-12-22 2021-01-05 67,49 -25% 89,99 

17. 2021-01-28 2021-02-01 62,99 -30% 89,99 

Źródło: Dane sporządzone na podstawie informacji zawartych na portalu steamdb.info 

Istotnym czynnikiem również wpływającym na tendencje sprzedaży GREEN HELL, zależnym od 
poziomu ceny bazowej, jest zróżnicowanie ceny gry w zależności od rynku. W poniższej tabeli 
przedstawiono, jak kształtuje się cena GREEN HELL na wybranych 20 światowych rynkach, na których 
jest możliwość zakupy gry w wersji PC poprzez platformę STEAM: 

Lp. Kraj Cena GREEN HELL w danej walucie Cena GREEN HELL w PLN 

1 Rosja 465 ₽ 23,30 

2 Indie ₹ 569 29,00 

3 Indonezja Rp 119999 30,10 

4 Brazylia R$ 47,49 33,49 

5 Chiny ¥ 80 43,99 

6 Katar 49.99 QR 51,42 

7 Hong Kong HK$ 109.00 52,77 

8 ZEA 66.00 AED 67,42 

9 Norwegia 176,00 kr 73,28 

10 Nowa Zelandia NZ$ 30.99 77,82 

11 Korea Południowa ₩ 26000 82,49 

12 Kanada CDN$ 28.99 82,56 

13 Polska 89,99 zł 89,99 

14 Japonia ¥ 2570 90,97 

15 Strefa Euro 20,99 € 93,38 

16 USA $24.99 93,76 

17 Wielka Brytania £19.49 93,94 

18 Australia A$ 35.95 98,09 

19 Izrael ₪92.95 101,26 

20 Szwajcaria CHF 25.00 103,32 

Źródło: Dane sporządzone na podstawie informacji zawartych na portalu steamdb.info 
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W dniu 8 października 2020 r. miała miejsca premiera GREEN HELL w wersji na konsolę Nintendo 
Switch, natomiast w dniu 28 stycznia 2021 r. na platformie STEAM została udostępniona pierwsza 
z trzech części dodatku „The Spirits of Amazonia”. 

Mając na uwadze zaplanowane aktualizacje tj. pozostałe dwie części dodatku – „The Spirits of 
Amazonia”, planowane premiery GREEN HELL na konsole PlayStation oraz Xbox, a także w wersji VR, 
należy oczekiwać, iż zdarzenia te będą miały istotny wpływ na kształtowanie się wyników finansowych 
Emitenta w następnych okresach sprawozdawczych.  

Jedną z tendencji występujących na przestrzeni całego roku 2020, mających istotny wpływ na wysokie 
obroty na globalnym rynku gier wideo była trwająca pandemia COVID-19. W wyniku rozmaitych 
obostrzeń wprowadzanych na całym świecie (w III i IV kwartale 2020 roku w wielu państwach zostały 
zastosowane jeszcze dalej idące restrykcje) dużo ludzi przebywa regularnie i stale w domu, a to 
powoduje, że rozglądają się oni za możliwościami rozrywki, w tym także w zakresie gier wideo. 
Potwierdzeniem tej tendencji może być chociażby to, że w przypadku jednej z gier wydanej w grudniu 
2020 roku na platformie STEAM liczba graczy grających jednocześnie w tę grę przekroczyła wszelkie 
uprzednie rekordy. 

10.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, 
zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć 
znaczący wpływ na perspektywy emitenta przynajmniej w ciągu ostatniego i bieżącego 
roku obrotowego 

Poza czynnikami opisanymi powyżej na Datę Prospektu Spółka nie identyfikuje jakichkolwiek 
tendencji, niepewności, żądań, zobowiązań czy zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem 
mogłyby istotnie wpłynąć na perspektywy rozwoju Spółki w bieżącym roku obrotowym. Emitent jest 
zdania, że czynniki opisane w pozycji 10.1 w okresie tym będą się utrzymywać. 

Emitent obserwuje i analizuje wpływ rozprzestrzeniania się epidemii choroby COVID-19 w Polsce oraz 
w innych krajach, gdzie sprzedawane są produkty Spółki. Do Daty Prospektu nie miało ono 
negatywnego wpływu na działalność i wyniki Spółki. Wraz z wprowadzonymi ograniczeniami 
w poruszaniu się i organizowaniu zgromadzeń Spółka podjęła działania ukierunkowane na 
wprowadzenie w Spółce modelu pracy zdalnej. Celem tej inicjatywy było zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia zakażeń wśród personelu Spółki. W ramach podjętych działań wprowadzono zmiany 
w infrastrukturze sieciowej i oprogramowaniu umożliwiające bezpieczną i efektywną pracę zdalną, 
w tym zapewnienie komunikacji pomiędzy Zarządem i członkami zespołu. Wobec późniejszego 
rozluźnienia ograniczeń Spółka powróciła do normalnego trybu pracy, z zachowaniem odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa i higieny. Jednocześnie Spółka zachowała gotowość do natychmiastowego 
powrotu do trybu pracy zdalnej, w przypadku wystąpienia ponownych ograniczeń. Na Datę Prospektu 
działalność Spółki we wszystkich kluczowych obszarach odbywa się bez zakłóceń. 
  
Biorąc pod uwagę posiadany przez Spółkę stan środków pieniężnych, plany inwestycyjne związane 
z produkcją gier oraz wobec braku istotnych zobowiązań należy stwierdzić, że nawet przedłużająca 
się epidemia COVID-19 nie stanowi zagrożenia dla perspektyw i płynności Spółki, stąd też epidemia 
COVID-19 nie została uznana za czynnik ryzyka specyficzny dla Emitenta. 
 
11. PROGNOZY LUB OSZACOWANIA ZYSKÓW 

11.1. Prognoza zysków 

Emitent nie sporządzał prognoz zysków. Ze względu na specyfikę branży w ocenie Emitenta nie jest 
możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby sprzedanych w przyszłości 
egzemplarzy gier, a wszelkie zakładane dane mogą mieć wyłącznie charakter orientacyjny. Dlatego 
też Emitent nie sporządza żadnych wiążących planów sprzedaży produktów (w zakresie liczby 
sprzedanych produktów). 

11.2. Nowa prognoza zysków 

Emitent nie sporządzał prognoz zysków. 
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11.3. Oświadczenie emitenta dotyczące porównywalności prognoz z historycznymi 
informacjami finansowymi oraz w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości  

Emitent nie sporządzał prognoz zysków. 

12. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ CZŁONKOWIE KADRY 
KIEROWNICZEJ WYŻSZEGO SZCZEBLA 

12.1. Imiona i nazwiska, adresy miejsca zatrudnienia i funkcje wymienionych poniżej osób 
u emitenta, a także wskazanie głównych zadań wykonywanych przez te osoby 

Zgodnie z KSH, organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, a organem nadzorującym Spółki jest Rada 
Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH i Statut 
(Załącznik nr 1 do Prospektu) obowiązujące na Datę Prospektu.  

Poza Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej nie ma osób/podmiotów mających istotne 
znaczenie dla prawidłowego zarządzania Spółką Emitenta.  

Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd.  

Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu. 
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani, a także zawieszani przez Radę Nadzorczą, z tym że 
członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) 
lat i każdy z członków Zarządu jest powoływany na indywidualną kadencję. Każdy z członków Zarządu 
może być wybrany na następną kadencję. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony 
w czynnościach przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub 
części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
oddanych. 

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków 
Zarządu.  

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały przy 
uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem 
Spółki, niezastrzeżone KSH lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.  

Zarząd Emitenta, na podstawie uprawnień przyznanych mu w § 8 ust. 8 Statutu (Załącznik nr 1 do 
Prospektu), posiada kompetencje do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego o kwotę wynoszącą do 67.000,00 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych poprzez emisję 
do 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 
każda akcja („Kapitał Docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału 
Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych 
w ramach Kapitału Docelowego: (i) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach 
zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego 
maksymalnie 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym 
inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich – z wyłączeniem 
członków Zarządu Spółki – („Inwestorzy”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych 
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby 
zaoferowania ich Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji, a termin 
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby 
zaoferowania ich Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia 
rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi 
uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego (Zarząd 
uchwałę o takim podwyższeniu kapitału może podjąć nie wcześniej niż dnia 09 stycznia 2022 roku). 

Szczegółowe zasady dokonania przez Zarząd takiego podwyższenia kapitału normują § 8 ust. 8 i 9 
Statutu (Załącznik nr 1 do Prospektu).  

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki (Załącznik 
nr 1). Zarząd jest zobowiązany zarządzać sprawami i majątkiem Spółki oraz spełniać obowiązki ze 
starannością wymaganą w działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia 
i Rady Nadzorczej.  

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie 
Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

Zgodnie ze Statutem, prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu. 
Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, 
przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób 
i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie 
posiedzenia poza siedzibą Spółki.  

Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni 
o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, 
jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia 
posiedzenia Zarządu, ani porządku obrad. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, 
z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. Uchwały mogą być 
podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie 
równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo 
członek Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie 
z prokurentem.  

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana 
w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez 
któregokolwiek z Członków Zarządu.  

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Organem uprawnionym do 
wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza 
Spółki. 

Członkowie Zarządu 

Na Datę Prospektu Zarząd jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą: 

➢ Krzysztof Maciej Kwiatek – Prezes Zarządu 
➢ Krzysztof Sałek – Członek Zarządu 
➢ Tomasz Michał Soból – Członek Zarządu 
 
Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członka Zarządu.  
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Krzysztof Maciej Kwiatek – Prezes Zarządu 
 

Pan Krzysztof Maciej Kwiatek jest Prezesem Zarządu Spółki. Został powołany do Zarządu do pełnienia 
tej funkcji w dniu 16 grudnia 2016 roku, na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego przed 
notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016. 

 

Adres służbowy Pana Krzysztofa Kwiatka to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 
Kadencja Pana Krzysztofa Kwiatka upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak mandat Prezesa 
Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2021 rok. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Imię i nazwisko Krzysztof Maciej Kwiatek 

Zajmowane 

stanowisko 
Prezes Zarządu 

Wiek 42 lata 

Wykształcenie średnie 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ 2000-2003 L’art (Level Artist) 

➢ 2003-2008 Prominence s.c. (współwłaściciel, Level Artist) 

➢ 2008-2016 Techland Warszawa Sp. z o.o. (współwłaściciel, Art. 

Director) 

Doświadczenie 

zawodowe 

W 2000 roku rozpoczął pracę w firmie L’art gdzie zajmował się grafiką 
2D/3D, projektowaniem poziomów a także lokalizacją gier na polski 
rynek. W 2003 roku wraz z obecnymi członkami Zarządu Emitenta założył 
firmę Prominence, która zajmowała się tworzeniem gier komputerowych 
oraz prezentacji multimedialnych. Współtwórca gry Skoki Narciarskie 
2003: Polski Orzeł, której patronem był skoczek Adam Małysz. 
W Prominence, jako art Director/designer, pracował przy takich 
produkcjach jak GTI Racing, XPAND RALLY XTREME, Dead Island. W 2008 
roku współwłaściciele Prominence otworzyli warszawski odział firmy 
Techland Sp. z o.o. Pan Krzysztof Kwiatek był członkiem zarządu Techland 
Warszawa Sp. z o.o., objął stanowisko Art Directora, kierował działem 
grafiki 2D/3D oraz działem level artu. Pracował przy takich grach jak Dead 
Island, Nail’d, Mad Riders, Dead Island Riptide, Call of Juarez, Dying Light, 
Fim Speedway 2017. W 2016 roku opuścił Techland i razem z Krzysztofem 
Sałkiem, Markiem Sobólem i Tomaszem Sobólem otworzyli firmę Creepy 
Jar. Od tamtej pory pracuje przy wszystkich projektach studia – GREEN 
HELL oraz CHIMERA (przy czym nad CHIMERĄ od ponad roku). 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
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ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Pana Krzysztofa Macieja Kwiatka w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje 
w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych 
(poza funkcją pełnioną w Zarządzie Emitenta): 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 
Czy funkcja była pełniona 

na Datę Prospektu  

Krzysztof Maciej Kwiatek Creepy Jar Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

Krzysztof Maciej Kwiatek Techland Warszawa Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Źródło: Emitent. 

Pan Krzysztof Maciej Kwiatek w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada 
udziały lub akcje innych spółek kapitałowych: 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę Prospektu 
udziały/akcje były własnością 

Członka Zarządu 

Krzysztof Maciej Kwiatek Forever Entertainment S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Maciej Kwiatek Bloober Team S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Maciej Kwiatek 11BIT S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Maciej Kwiatek CD Projekt S.A. Akcjonariusz Nie 

 
W spółce CD Projekt S.A. Pan Krzysztof Maciej Kwiatek posiada mniej niż 10% akcji, zatem spełnione 
są w tym przypadku wymogi przewidziane w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. 
W ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat Pan Krzysztof Maciej Kwiatek nie był wspólnikiem spółki osobowej. 

Krzysztof Sałek – Członek Zarządu 
 
Pan Krzysztof Sałek jest Członkiem Zarządu Spółki. Został powołany do pełnienia tej funkcji w dniu 
16 grudnia 2016 roku, na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego przed notariusz Sylwią 
Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016. 

 

Adres służbowy Pana Krzysztofa Sałka to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

 

Termin upływu kadencji 

Kadencja Pana Krzysztofa Sałka upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak mandat Członka Zarządu 
wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 
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rok. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 

Imię i nazwisko Krzysztof Sałek 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Zarządu 

Wiek 44 lata 

Wykształcenie średnie 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ 2000-2003 L’art (Programmer) 

➢ 2003-2008 Prominence s.c. (współwłaściciel, Lead Programmer) 

➢ 2008-2016 Techland Warszawa Sp. z o.o. (współwłaściciel, Lead 

Programmer) 

Doświadczenie 

zawodowe 

W 2001 roku rozpoczął pracę w firmie L’art gdzie zajmował się 
programowaniem. W 2003 roku wraz z obecnymi członkami Zarządu 
Emitenta założył firmę Prominence, która zajmowała się tworzeniem gier 
komputerowych oraz prezentacji multimedialnych. Współtwórca gry Skoki 
Narciarskie 2003: Polski Orzeł, której patronem był skoczek Adam Małysz. 
W Prominence, jako główny programista, pracował przy takich 
produkcjach jak GTI Racing, XPAND RALLY XTREME, Dead Island. W 2008 
roku współwłaściciele Prominence otworzyli warszawski odział firmy 
Techland Sp. z o.o. Pan Krzysztof Sałek był członkiem zarządu Techland 
Warszawa Sp. z o.o., objął stanowisko głównego programisty i zarządzał 
działem programowania. Pracował przy takich grach jak Dead Island, 
Nail’d, Mad Riders, Dead Island Riptide, Dying Light, Fim Speedway 2017. 
W 2016 roku opuścił Techland i razem z Krzysztofem Kwiatkiem, Markiem 
Sobólem i Tomaszem Sobólem otworzyli firmę Creepy Jar. Od tamtej pory 
pracuje przy pierwszym projekcie studia – GREEN HELL. Krzysztof Sałek 
jest certyfikowanym Scrum Masterem. 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
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nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Pana Krzysztofa Sałka w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją 
pełnioną w Zarządzie Emitenta): 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 
Czy funkcja była pełniona na 

Datę Prospektu  

Krzysztof Sałek Techland Warszawa Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Źródło: Emitent. 

Pan Krzysztof Sałek w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały 
lub akcje innych spółek kapitałowych: 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę Prospektu 
udziały/akcje były własnością 

Członka Zarządu 

Krzysztof Sałek 
OncoArendi Therapeutics 
S.A. 

Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Sałek Bloober Team S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Sałek 11BIT S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Sałek PlayWay S.A. Akcjonariusz Nie 

Krzysztof Sałek CD Projekt S.A. Akcjonariusz Tak 

Krzysztof Sałek One More Level S.A. Akcjonariusz Tak 

 
W spółkach CD Projekt S.A. oraz One More Level S.A. Pan Krzysztof Sałek posiada mniej niż 10% akcji, 
zatem spełnione są w tym przypadku wymogi przewidziane w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
W ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat Pan Krzysztof Sałek nie był wspólnikiem spółki osobowej. 
 
Tomasz Michał Soból – Członek Zarządu 
 
Pan Tomasz Michał Soból jest Członkiem Zarządu Spółki. Został powołany do Zarządu do pełnienia tej 
funkcji w dniu 16 grudnia 2016 roku, na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego przed 
notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016. 

 

Adres służbowy Pana Tomasza Michała Sobóla to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

 

Termin upływu kadencji 

Kadencja Tomasza Sobóla upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak mandat Członka Zarządu 
wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 
rok.  

Doświadczenie zawodowe: 

 

Imię i nazwisko Tomasz Michał Soból 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Zarządu 

Wiek 39 lat 

Wykształcenie średnie (XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida) 
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Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ 2011 –2016 – Techland Warszawa Sp. z o.o., Lead Programmer 

➢ 2008 –2011 – Techland Warszawa Sp. z o.o., Programmer 

➢ 2003 –2008 – Prominence S.C., Programmer 

Doświadczenie 

zawodowe 

W 2005 roku dołączył do firmy Prominence, która zajmowała się 
tworzeniem gier komputerowych oraz prezentacji multimedialnych. 
W Prominence, jako programista, pracował przy takich produkcjach jak 
GTI Racing, XPAND RALLY XTREME, Dead Island. W 2008 roku wraz 
z współwłaścicielami Prominence przeszedł do firmy Techland Sp. z o.o. 
Tomasz Soból objął stanowisko głównego programisty i zarządzał działem 
programowania. Pracował przy takich grach jak Dead Island, Nail’d, Mad 
Riders, Dead Island Riptide, Dying Light, Fim Speedway 2017. W 2015 roku 
został wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Film 
i Multimedia, specjalność: Kreacja Gier Wideo. W 2016 roku opuścił 
Techland Sp. z o.o. i razem z Krzysztofem Kwiatkiem, Markiem Sobólem 
i Krzysztofem Sałkiem otworzyli firmę Creepy Jar. Od tamtej pory pracuje 
przy pierwszym projekcie studia – GREEN HELL. 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Pana Tomasza Michała Sobóla w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją 
pełnioną w Zarządzie Emitenta): 
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Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 
Czy funkcja była pełniona na 

Datę Prospektu  

Tomasz Michał 
Soból 

Dark Point Games sp. z o.o. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Pan Tomasz Michał Soból w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada 
udziały lub akcje: 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę Prospektu 
udziały/akcje były własnością 

Członka Zarządu 

Tomasz Michał Soból 
Przedsiębiorstwo 
Elektromontażowe ELKOP 
S.A. 

Akcjonariusz Tak 

Tomasz Michał Soból Draw Distance S.A. Akcjonariusz Tak 

Tomasz Michał Soból CD Projekt S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból Bloober Team S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból 11BIT S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból The Farm 51 Group S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból 7Levels  Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból CreativeForge Games S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból Alma S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból CI Games S.A. Akcjonariusz Nie 

Tomasz Michał Soból Business Poland sp. z o.o. Wspólnik Tak 

 
Spółka Business Poland sp. z o.o. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie 
będzie podejmowała takiej działalności. 
 
W ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat Pan Tomasz Michał Soból nie był wspólnikiem spółki osobowej. 
 
2. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej 
przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Statutem Spółki (Załącznik nr 1 do Prospektu) Rada Nadzorcza składa 
się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków 
Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, 
z zastrzeżeniem, że Akcjonariuszowi Venture FIZ w okresie, w którym posiada co najmniej 10% 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania 
i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu osobą powołaną do Rady 
Nadzorczej Emitenta przez Venture FIZ jest Mirosława Cienkowska. 

Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.  
 
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.   
 
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej. 
 
Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.  
 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki 
wynagrodzeń poprzez podjęcie uchwały. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób 
suwerenny przez Walne Zgromadzenie. Statut nie określa kryteriów niezależności i trybu wyboru 
niezależnych członków Rady Nadzorczej. Stosownie do § 19 ust. 16 Statutu niezależny Członek Rady 



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 71 z 339 

 

Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria 
niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na 
temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. 
 
Na Datę Prospektu czterech członków Rady Nadzorczej tj. Mirosława Cienkowska, Michał Paziewski, 
Tomasz Likowski oraz Piotr Piskorz spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Uobr.  

Na Datę Prospektu jeden członek Rady Nadzorczej tj. Ryszard Brudkiewicz nie spełnia kryteriów 
niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Uobr, 
ponieważ jest wspólnikiem w spółce pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka 
S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, która zapewnia obsługę prawną Emitenta. 

Kompetencje Rady Nadzorczej  

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innymi 
postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne 
Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; 

b. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej 
lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków 
towarowych; 

c. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym – 
w rozumieniu art. 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – z którymkolwiek 
z członków Zarządu; 

d. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub 
innych umów o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł 
(pięciuset tysięcy złotych), z uwzględnieniem § 20 ust. 2 Statutu; 

e. wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę współpracy z osobami niebędącymi pracownikami 
Spółki świadczącymi usługi doradcze (konsultanci, prawnicy, agenci, etc.), jeżeli roczne 
wynagrodzenie takiej osoby przekracza 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), z uwzględnieniem 
§ 20 ust. 2 Statutu; 

f. wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 500.000,00 
(pięćset tysięcy) złotych, z uwzględnieniem § 20 ust. 2 Statutu; 

g. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji; 
h. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich 

innych ograniczonych praw rzeczowych; 
i. wybór audytora Spółki; 
j. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub 

zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań. 
k. zatwierdzanie budżetu lub planu finansowego przedkładanego przez Zarząd na kolejny rok 

obrotowy. 
 
Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu w przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub 
z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie 
przez Zarząd czynności przekraczającej kwoty wskazane w pkt c-e powyżej, przyjmuje się sumę 
wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W 
przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności 
przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność 
dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem 
gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako 
wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, 
niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. 

Zgodnie z § 8 ust. 8 lit g) Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielenie Zarządowi zgody 
na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, przy 
podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.  
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Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu, o ile Spółka nie jest spółką publiczna, do kompetencji Rady Nadzorczej 
należy określenia dnia wypłaty dywidendy w przypadku, gdy uchwała Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia o podziale takiego dnia nie określa. 

Zgodnie z § 11 ust. 7 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielenie Zarządowi zgody na 
wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 
jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę.  

Rada Nadzorcza, na podstawie § 21 ust. 5 Statutu powołuje, odwołuje a także zawiesza członków 
Zarządu, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. 

Stosownie do § 18 ust. 10 Statutu Rada Nadzorcza spośród swoich członków wyodrębnia komitet 
audytu w rozumieniu Uobr. 

Stosownie do § 18 ust. 17 Statutu, zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone 
przez Regulamin Rady Nadzorczej. Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada 
Nadzorcza, która uchwala również Regulamin Komitetu Audytu. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej  

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej Emitenta został przewidziany w § 19 Statutu Spółki. 
Stosownie do § 18 ust. 17 Statutu, szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać 
określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada 
Nadzorcza, która uchwala również Regulamin Komitetu Audytu. Na Datę Prospektu w Spółce 
obowiązuje Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 12/06/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 
czerwca 2020 r., zgodnie z postanowieniami obowiązującego w tej dacie Statutu Spółki.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy 
razy w roku obrotowym. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek innego członka Rady Nadzorczej, lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. 
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu 
lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wniosku, 
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowanych porządek obrad. 
Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania 
Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien 
uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej 
powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed 
wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się 
również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując 
jednocześnie adres poczty elektronicznej.  

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że 
wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.  

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.  

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 
członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw 
w porządku obrad. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku 
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obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą 
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 
jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 
uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady a także w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie dotyczy wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska 
i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 
zdania odrębne.  

Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub 
mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od 
głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. 
Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada Nadzorcza, która uchwala również 
Regulamin Komitetu Audytu. 

Członkowie Rady Nadzorczej  

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 Członków:  

➢ Michał Paziewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
➢ Ryszard Brudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
➢ Tomasz Likowski – Członek Rady Nadzorczej 
➢ Piotr Piskorz – Członek Rady Nadzorczej 
➢ Mirosława Cienkowska – Członek Rady Nadzorczej 

 
Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Rady 
Nadzorczej Spółki.  

Michał Paziewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Wiek: 43 lata. Pan Michał Paziewski został powołany do Rady Nadzorczej na mocy aktu 
założycielskiego Spółki sporządzonego przed notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej 
w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016 w dniu 16 grudnia 2016 roku. 

Adres służbowy Pana Michała Paziewskiego to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 

Pięcioletnia kadencja (wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 
2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  

Doświadczenie zawodowe 
 

Imię i nazwisko Michał Paziewski 

Zajmowane 

stanowisko 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek 43 lata 

Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ Lipiec 2018 – obecnie Kancelaria Radcy Prawnego Michał Paziewski 
➢ Maj 2017 – Czerwiec 2018 Wspólnik w WP LAW Kancelaria Prawna 

Woźniccy Paziewscy Piesiewicz Piskorek Sp.j. 
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➢ Luty 2016 – Kwiecień 2017 Dyrektor Biura Zarządu i Obsługi Prawnej 
PLL LOT S.A.  

➢ Listopad 2014 – Luty 2016 Dyrektor Biura Prawnego PLL LOT S.A. 
➢ Luty 2015 – Marzec 2017 Członek Rady Nadzorczej WRO-LOT Usługi 

Lotniskowe Sp. z o.o. 
➢ Styczeń 2007 – Listopad 2014 Radca Prawny w Biurze Prawnym PLL LOT 

S.A. 

Doświadczenie 

zawodowe 

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy w jednej 
z renomowanych warszawskich kancelarii prawniczych oraz Polskich 
Liniach Lotniczych LOT S.A. Przez ponad 2 lata był dyrektorem Biura 
Prawnego i Biura Zarządu i Obsługi Prawnej w PLL LOT S.A. Członek 
Rady Nadzorczej WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. Posiada bogate 
doświadczenie prawnicze zdobyte w obsłudze dużych transakcji 
finansowania – leasingach finansowych i operacyjnych, w tym 
transakcjach dokonywanych na prawie angielskim oraz prawie stanu 
Nowy Jork, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsłudze korporacyjnej 
przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 2.000 pracowników 
i działającego na wielu zagranicznych rynkach, a także w obsłudze 
umów handlowych o znacznej wartości. Uczestniczył w wielu 
procesach due diligence, tworzeniu spółek celowych dla realizacji 
dużych projektów, transakcji nabycia spółki prawa estońskiego. 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Pana Michała Paziewskiego w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją 
pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 
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Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja była 
pełniona na Datę 

Prospektu  

Michał Paziewski Super Net S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Michał Paziewski WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Michał Paziewski Nordic Food Solutions Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Źródło: Emitent. 

Pan Michał Paziewski w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada udziały 
lub akcje oraz był wspólnikiem: 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę 
Prospektu 

udziały/akcje były 
własnością członka 
Rady Nadzorczej 

Michał Paziewski 
Central and Eastern European 
Compliance Institute Sp. z o.o. 

Wspólnik Tak 

Michał Paziewski PZU S.A. Akcjonariusz Nie 

Michał Paziewski 11BIT S.A. Akcjonariusz Nie 

Michał Paziewski Biomed-Lublin S.A. Akcjonariusz Nie 

Michał Paziewski 7levels S.A. Akcjonariusz Nie 

Michał Paziewski 
WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy 
Paziewscy Piesiewicz Piskorek Sp. j. 

Wspólnik Nie 

Michał Paziewski Weird Fish S.A. Akcjonariusz Tak 

Michał Paziewski CD Projekt S.A. Akcjonariusz Tak 

Michał Paziewski Inno – Gene S.A. Akcjonariusz Tak 

Michał Paziewski PCF Group S.A. Akcjonariusz Tak 

Michał Paziewski Huuuge Games S.A. Akcjonariusz Tak 

 
Tomasz Edward Likowski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 44 lata. Pan Tomasz Edward Likowski został powołany do Rady Nadzorczej na mocy aktu 
założycielskiego Spółki sporządzonego przed notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej 
w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016 w dniu 16 grudnia 2016 roku. 

Adres służbowy Pana Tomasza Edwarda Likowskiego to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 

Pięcioletnia kadencja (wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 
2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  

Doświadczenie zawodowe 
 

Imię i nazwisko Tomasz Edward Likowski 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej 

Wiek 44 lata 

Wykształcenie wyższe, Szkoła Główna Handlowa, kierunek Finanse i Bankowość 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ Luty 2014 – obecnie Fincon Sp. z o.o. – Dyrektor biura w Warszawie  
➢ Styczeń 2009 – 2014 – Greco JLT Polska Sp. z o.o. – Dyrektor 

departamentu ubezpieczeń Majątkowych i Odpowiedzialności Cywilnej 
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➢ Styczeń 2006 – grudzień 2009 – mBroker Sp. z o.o. – Dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych 

➢ Styczeń 2001 – listopad 2009 – Aon Polska Sp. z o.o. – Broker 
ubezpieczeniowy 

Doświadczenie 

zawodowe 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse 
i Bankowość. Od 17 lat zawodowo zajmuje się analizą i zarządzaniem 
ryzykiem w przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstw branży IT. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych 
międzynarodowych firmach brokerskich, gdzie zarządzał zespołami 
brokerskimi oraz prowadził doradztwo dla największych klientów 
instytucjonalnych. Specjalista w zakresie ubezpieczeń branży IT oraz 
lotniczej. 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

W okresie ostatnich pięciu lat Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Likowski: (i) nie pełnił funkcji 
w organach zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją pełnioną 
w Zarządzie Emitenta; (ii) nie posiadał akcji lub udziałów oraz (iii) nie był wspólnikiem. 

Pan Tomasz Likowski w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat nie posiadał oraz na Datę Prospektu nie posiada 
udziałów lub akcji w jakiejkolwiek innej spółce prawa handlowego niż Emitent. 
 
Piotr Piskorz – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 44 lata. Pan Piotr Piskorz został powołany do Rady Nadzorczej na mocy aktu założycielskiego 
Spółki sporządzonego przed notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. 
A nr 4475/2016 w dniu 16 grudnia 2016 roku. 
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Adres służbowy Pana Piotra Piskorz to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 
Pięcioletnia kadencja (wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 
2021 roku, jednak mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  

Doświadczenie zawodowe 

Imię i nazwisko Piotr Piskorz 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej 

Wiek 44 lata 

Wykształcenie Wyższe podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ kwiecień 2019 – do chwili obecnej, SAS Institute Sp. z o.o., Senior 
Implementation Project Manager 

➢ styczeń 2018 – kwiecień 2019, Deutsche Bank Polska S.A., Head of 
Strategic Projects Team 

➢ styczeń 2015 – grudzień 2017, PKO Bank Polski S.A., Kierownik Projektu 
➢ styczeń 2010 – grudzień 2014, Outbox Sp. z o.o. (obecnie PWC Polska), 

Dyrektor Centrum Rozwiązań Microsoft  
➢ czerwiec 2009 –  listopad 2009, Bank Ochrony Środowiska S.A., 

Dyrektor Departamentu Strategii 
➢ grudzień 2003 – czerwiec 2009, Accenture Sp. z o.o., Konsultant 
➢ luty 2000 – grudzień 2003, ING Nationale-Nederlanden Polska S.A., 

Analityk Biznesowy 

Doświadczenie 

zawodowe 

Certyfikowany Project Manager (PMP Num 1265385) posiada 20-letnie 
doświadczenie we wdrożeniach dużych systemów informatycznych 
w największych firmach sektora bankowego, ubezpieczeniowego 
i telekomunikacyjnego w Polsce. Specjalizuje się w systemach klasy 
CRM (Client Relationship Management), EFM (Enterprise Fraud 
Management) oraz Big Data. W karierze zawodowej pełnił m.in. 
funkcje Dyrektora Centrum Rozwiązań Microsoft w firmie Outbox 
(obecnie PWC Customer Technology) oraz Dyrektora Departamentu 
Strategii w BOŚ Banku. Ukończył wydział Bankowości i Finansów 
w Szkole Głównej Handlowej.  

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
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o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

W okresie ostatnich pięciu lat Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Piskorz: (i) nie pełnił funkcji 
w organach zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją pełnioną 
w Zarządzie Emitenta; (ii) nie posiadał akcji lub udziałów oraz (iii) nie był wspólnikiem. 

Pan Piotr Piskorz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat nie posiadał oraz na Datę Prospektu nie posiada 
udziałów lub akcji w jakiejkolwiek innej spółce prawa handlowego niż Emitent. 

Ryszard Brudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 42 lata. Pan Ryszard Brudkiewicz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta na mocy 
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2017r. objętej protokołem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 1831/2017. 

Adres służbowy Pana Ryszarda Brudkiewicza to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 
Pięcioletnia kadencja (wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 
2021 roku, jednak jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  

Doświadczenie zawodowe 

Imię i nazwisko Ryszard Brudkiewicz 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej 

Wiek 42 lata 

Wykształcenie 
wyższe, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa 
i Administracji oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział 
Zarządzania 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ czerwiec 2006 – obecnie – Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, 
Suchecka SKA, Komplementariusz 

➢ 2006 – 2008 – członek Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa – Kopalnie 
Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi 

➢ 2007 – 2008 – sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

➢ 2011 – 2014 – członek Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno-Budowlane INFRA sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim 

➢ marzec 2013 – obecnie – Kancelaria Prawna Brudkiewicz, Suchecka 
spółka komandytowa, komplementariusz 

➢ 2016 – 2020 – członek Rady Nadzorczej spółki Paymax S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

Doświadczenie 

zawodowe 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych od 2006 
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r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej kancelarii 
prawnej w Poznaniu, a także był członkiem Rady Nadzorczej spółki 
Skarbu Państwa w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi. Pan 
Ryszard był także sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2006 r. 
Pan Ryszard Brudkiewicz jest partnerem zarządzającym (a następnie 
komplementariuszem) w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, 
Suchecka i Partnerzy (obecnie Kancelaria Radców Prawnych 
Brudkiewicz, Suchecka SKA), gdzie zajmuje się prawem handlowym, 
procesami inwestycyjnymi oraz prawem własności intelektualnej. 

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został pozbawiony przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie został również skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą go również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Pana Ryszarda Brudkiewicza w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją 
pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja była 
pełniona na Datę 

Prospektu  

Ryszard Brudkiewicz Consortio Lex Sp. z o.o. w likwidacji 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Tak 

Ryszard Brudkiewicz Paymax S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz 7Levels S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Tak 
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Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja była 
pełniona na Datę 

Prospektu  

Ryszard Brudkiewicz Kipwick Investments S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Fundusz Terminalowy Sp. z o.o. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Parcel Technik S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Leonardo Holding S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz OneTwoPlay S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Tak 

Ryszard Brudkiewicz KPBS 2017 Sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Tak 

Ryszard Brudkiewicz Aoram Sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie  

Ryszard Brudkiewicz Malakka Sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Tak 

Ryszard Brudkiewicz Pemba sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz ICA Polska sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Instytut Wspierania Innowacji sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Foster and Father sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Foster & Father sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz 
Centrum Badawczo-Rozwojowe Da 
Vinci sp. z o.o. 

Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz BioSENS Labs sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz OneTwoPlay Gaming sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Box Office Lab sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Biosenseis sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Ryszard Brudkiewicz Dark Point Games sp. z o.o. 
Członek 
Zarządu 

Nie 

Źródło: Emitent. 

Emitent wyjaśnia, że spółka 7levels S.A. prowadzi działalność polegającą na tworzeniu gier na 
platformę Nintendo Switch, przy czym gry tworzone przez 7levels S.A. mają wielokrotnie niższe 
budżety niż gry Emitenta i uwzględniają zupełnie inne gatunki. Nad tymi projektami pracują 
pracownicy o innej charakterystyce. Nie ma żadnej przestrzeni, w której Emitent konkurowałby ze 
spółką 7levels S.A. 

Pan Ryszard Brudkiewicz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada 
udziały lub akcje oraz był wspólnikiem: 
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Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę 
Prospektu 

udziały/akcje były 
własnością członka 
Rady Nadzorczej 

Ryszard Brudkiewicz 
Kancelaria Prawna Brudkiewicz, 
Suchecka Sp. k 

Wspólnik Tak 

Ryszard Brudkiewicz 
Kancelaria Radców Prawnych 
Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. 

Wspólnik Tak 

Ryszard Brudkiewicz Creepy Jar S.A. Akcjonariusz Tak 

Ryszard Brudkiewicz 7levels S.A. Akcjonariusz Nie 

Ryszard Brudkiewicz BIOMAXIMA S.A. Akcjonariusz Nie 

Ryszard Brudkiewicz Kęty S.A. Akcjonariusz Nie 

Ryszard Brudkiewicz LPP S.A. Akcjonariusz Tak 

Ryszard Brudkiewicz Allegro.eu S.A. Akcjonariusz Tak 

Ryszard Brudkiewicz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Akcjonariusz Tak 

Źródło: Emitent. 

Mirosława Cienkowska – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 41 lat. Pani Mirosława Cienkowska została powołana do Rady Nadzorczej przez Venture FIZ na 
mocy przyznanych Venture FIZ Statutem uprawnień osobistych w dniu 13 stycznia 2021 roku.  

Adres służbowy Pani Mirosławy Cienkowskiej to: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa). 

Termin upływu kadencji 
Pięcioletnia kadencja (wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 
2021 roku, jednak jej mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  

Doświadczenie zawodowe 

Imię i nazwisko Mirosława Cienkowska 

Zajmowane 

stanowisko 
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu 

Wiek 41 lat 

Wykształcenie Wyższe 

Zajmowane 

wcześniej stanowiska 

➢ październik 2015 – obecnie, Wiceprezes Consult Sp. z o.o. - 
komplementariusza PKF Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. oraz PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 

➢ grudzień 2013 – wrzesień 2015, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor 
Regionu Centrum w PKF Consult Sp. z o.o. 

➢ grudzień 2009 – grudzień 2013, Prezes Zarządu oraz Dyrektor 
Generalny w PKF Accounting Sp. z o.o. (obecnie PKF BPO Consult 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) 

➢ wrzesień 2003- sierpień 2009 – pracownik działu audytu ogólnego 
KPMG Audyt Sp. z o.o. (od asystenta do Supervisora II) 

Doświadczenie 

zawodowe 

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku 
Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Od początku swojej ścieżki 
zawodowej związana z pracą w audycie. Od roku 2007 aktywnie 
praktykujący biegły rewident. Doświadczenia zawodowe zdobywała 
w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki. Od sierpnia 2009 r. związana 
zawodowo z PKF Consult – początkowo jako Prezes Zarządu PKF 
Accounting Sp. z o.o. (obecnie PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k), a obecnie jako Partner i Dyrektor Regionu 
Centrum w PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 
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k. gdzie odpowiada za działalność operacyjną departamentu audytu 
oraz konsultingu. Brała udział w wielu badaniach spółek i grup 
kapitałowych, w tym publicznych, w procesach due diligence oraz 
w projektach doradczych związanych z rachunkowością 
i sprawozdawczością spółek. Jest również wykładowcą w zakresie 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.  

Oświadczenia 

➢ nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie Ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego 
mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie została pozbawiona przez sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie została pozbawiona przez sąd prawa 
pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka 
organów administracyjnych, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu. Nie została również skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 
Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jej również 
ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, 
wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie 
o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego; 

➢ w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do wszelkich podmiotów, 
w których pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, 
zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu; 

➢ nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Źródło: Emitent 

Sprawowane przez Panią Mirosławę Cienkowską w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych i osobowych (poza funkcją 
pełnioną w Radzie Nadzorczej Emitenta): 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja była 
pełniona na 

Datę Prospektu  

Mirosława Cienkowska 

Consult Sp. z o.o. – komplementariusz 
PKF Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. oraz PKF 
BPO Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. 

Wiceprezes Zarządu TAK 

Mirosława Cienkowska  Invest Office Sp. z o.o. Członek Zarządu TAK 

Mirosława Cienkowska CMG Sp. z o.o. Członek Zarządu TAK 

Mirosława Cienkowska PKF Accounting Sp. z o.o. Prezes Zarządu NIE 

Źródło: Emitent. 
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Pani Mirosława Cienkowska w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat posiadała oraz na Datę Prospektu posiada 
udziały lub akcje oraz była wspólnikiem: 

Imię 
i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy na Datę 
Prospektu 

udziały/akcje były 
własnością 

członka Rady 
Nadzorczej 

Mirosława 
Cienkowska 

Consult Sp. z o.o. Wspólnik 
TAK 

 

Mirosława 
Cienkowska 

PKF Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 

Wspólnik TAK 

Mirosława 
Cienkowska 

PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 

Wspólnik TAK 

Mirosława 
Cienkowska 

PKF Tax & Legal Chamera, Orczykowski 
Sp.k. 

Wspólnik (pośrednio 
przez PKF Consult 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Sp.k.) 

TAK 
 

Mirosława 
Cienkowska CMG Sp. z o.o. 

Wspólnik TAK 

Mirosława 
Cienkowska Invest Office Sp. z o.o. 

Wspólnik (pośrednio 
przez CMG sp. z o.o.) 

TAK 

Źródło: Emitent. 

Powiązania rodzinne  

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej.  

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach  

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, żaden Członek Zarządu ani Członek Rady Nadzorczej nie sprawuje 
funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce, ani nie pełni 
poza Spółką żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki.  

12.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 
wśród członków kadry kierowniczej wyższego szczebla.  

Konflikt interesów 

Na Datę Prospektu, z zastrzeżeniem informacji dotyczącej Ryszarda Brudkiewicza, w odniesieniu do 
żadnego Członka Zarządu ani Członka Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani potencjalne 
konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec 
Spółki, w tym związane z pełnieniem przez nich funkcji w innych podmiotach gospodarczych 
o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki. 
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Członek Rady Nadzorczej Ryszard Brudkiewicz jest jednocześnie komplementariuszem w spółce pod 
firmą Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. z siedzibą w Poznaniu („Kancelaria 
BSSK”). Kancelaria BSSK świadczy na rzecz Emitenta bieżącą obsługę prawną oraz pełni rolę Doradcy 
Prawnego przy niniejszym Prospekcie. Występowanie Ryszarda Brudkiewicza w tej podwójnej roli 
może teoretycznie oznaczać istnienie konfliktu interesów. Przy czym Ryszard Brudkiewicz w ramach 
Kancelarii BSSK nie jest w żaden sposób podległy zarządowi Emitenta i w razie zaistnienia 
potencjalnego konfliktu interesów sprawę w imieniu Kancelarii BSSK może poprowadzić inny prawnik, 
w szczególności Agnieszka Suchecka – komplementariusz w BSSK. Przedmiotem prac Rady Nadzorczej 
nigdy nie była ocena współpracy Spółki z Kancelarią BSSK. 

Podstawą usług świadczonych przez Kancelarię BSSK na rzecz Emitenta jest umowa stałej obsługi 
prawnej Emitenta z dnia 05 września 2017 roku oraz umowy o świadczenie usług pomocy prawnej 
związanej z przeniesieniem notowań akcji na rynek główny GPW z dnia 03 lutego 2020 roku. 

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 
osobami, na mocy których powołano Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej  

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu nie zostały 
zawarte żadne umowy lub porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, Klientami, dostawcami lub 
innymi osobami, na mocy których osoby wskazane w Pozycji 12.1 zostały wybrane na członków 
organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta. 

Umowy i porozumienia z Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej  

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie 
dokonywała innych niż opisane w Sekcji 17 – „Transakcje z podmiotami powiązanymi” transakcji 
z Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej, ani nie dokonała wypłaty świadczeń innych niż 
opisane w poniższej Sekcji 13 – „Wynagrodzenia i świadczenia”.  

13. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA  

13.1. Wynagrodzenie i zasady zatrudnienia członków organów zarządczych i nadzorczych 

Wynagrodzenie i zasady zatrudnienia Członków Zarządu 

Członkowie Zarządu pobierają w Spółce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji oraz z tytułu 
świadczenia na rzecz Spółki usług merytorycznych kluczowych dla jej działalności.  

Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Zarządu otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Początkowo 
wynosiło ono po 1.000 zł netto miesięcznie i zostało ono przyznane uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 
12 kwietnia 2017 r. Następnie, uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/10/2019 z dnia 08 października 2019 r. 
zostało podwyższone do kwoty po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) netto miesięcznie dla każdego członka 
Zarządu Spółki. Począwszy od września 2020 r. wynagrodzenie każdego członka Zarządu z tytułu 
pełnienia funkcji ustalone zostało na kwotę 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) brutto 
miesięcznie. Wynagrodzenie tej wysokości przyznane zostało uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 
4/08/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

Współpraca w zakresie świadczenia na rzecz Spółki usług merytorycznych kluczowych dla jej 
działalności odbywa się w oparciu o umowy zlecenia, których treść, w tym również wysokość 
wynagrodzenia, została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 marca 2017 r. 
Pierwotnie członkowie Zarządu pobierali z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie wysokości 16.800 zł 
(szesnaście tysięcy osiemset złotych) netto, powiększone o należny podatek od towarów i usług dla 
każdego członka Zarządu Spółki. Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 03/03/2019 z dnia 25 marca 
2019 r. wynagrodzenie każdego członka Zarządu z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług 
merytorycznych począwszy od kwietnia 2019r. ustalono na 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy 
pięćset złotych) netto plus VAT miesięcznie. Począwszy od września 2020 r. miesięczne wynagrodzenie 
każdego członka Zarządu z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług merytorycznych ustalono na kwotę 
17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) netto plus VAT. Wynagrodzenie w tej wysokości przyznane 
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zostało na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/08/2020, 2/08/2020 oraz 3/08/2020, 
z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

Członkowie Zarządu Emitenta otrzymują również nagrody oraz premie.  

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/10/2019 z dnia 08 października 2019r., mając na względzie 
bardzo dobre wyniki finansowe związane z wprowadzeniem na rynek gry GREEN HELL, przyznała 
członkom Zarządu jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości po 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) netto. Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/05/2020 z dnia 07 maja 2020r. wyraziła zgodę na 
przyznanie członkom Zarządu jednorazowej premii w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) netto dla każdego członka Zarządu. Decyzja ta podyktowana była wyjątkowymi sukcesami 
sprzedażowymi gry GREEN HELL, która wzbogacona o tryb kooperacji, w miesiącu kwietniu przyniosła 
przychody w kwocie ok 9 mln zł, a zatem wyższe niż przewidziane w budżecie za cały 2020 rok. 

Spółka nie wyklucza w przyszłości zatrudniania członków Zarządu na podstawie umowy o pracę.  

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone, przysługujące 
Członkom Zarządu.  

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Zarządu i Spółką określające 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania umowy.  

Członkowie Zarządu nie otrzymali jakiejkolwiek części wynagrodzenia: na podstawie planu premii lub 
podziału zysku; w formie opcji na akcje; w formie innego świadczenia w naturze (takich jak opieka 
zdrowotna lub środek transportu).  

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń, premii i nagród oraz pozostałych świadczeń 
wypłaconych członkom Zarządu za rok 2020.  

Tabela: Wynagrodzenie członków Zarządu za ostatni pełny rok obrotowy w PLN 

 CZŁONEK ZARZĄDU STANOWISKO 
ROK ZAKOŃCZONY  

31 GRUDNIA 2020 

1. Krzysztof Maciej Kwiatek Prezes Zarządu 582 480,00 

2. Krzysztof Sałek Członek Zarządu 582 480,00 

3. Tomasz Soból Członek Zarządu 582 480,00 

 Razem   1 747 440,00 

Źródło: Przeliczenia Emitenta na bazie danych księgowych 

Zgodnie ze Statutem wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie 
uchwały, przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków 
Zarządu. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 11/06/2020 
pozytywnie zaopiniowała przygotowany przez Zarząd projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu 
oraz Rady Nadzorczej Spółki oraz postanowiła rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
jej przyjęcie. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu Emitenta została przyjęta uchwałą nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020r., która weszła w życie z chwilą podjęcia 
(objętą protokołem z dnia 23 lipca 2020r. sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza 
Cygana za Rep. A nr 6341/2020). 

Zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenia na 
podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania zgodnie ze stosowną uchwałą 
Walnego Zgromadzenia na okres sprawowania mandatu. Mogą ponadto otrzymywać wynagrodzenie 
z tytułu zawartych ze Spółką umów cywilnoprawnych na usługi specjalistyczne, które nie są związane 
z pełnieniem przez nich funkcji w Zarządzie, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na 
wykonywanie funkcji członków Zarządu. Umowy zawierane z członkami Zarządu wskazują przede 
wszystkim zakres przedmiotowy umowy, wynagrodzenie za świadczenie usług, czas trwania umowy 
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oraz okres wypowiedzenia umowy. Umowy powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie 
pisemnej, zgodnie z art. 379 § 1 KSH.  

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu dzielą się na: (i) wynagrodzenie stałe otrzymywane 
przez każdego członka Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji, (ii) wynagrodzenia stałe 
otrzymywane przez każdego członka Zarządu z tytułu umowy cywilnoprawnej, (iii) wynagrodzenie 
zmienne tj. nagrody, premie, programy motywacyjne dla poszczególnych członków Zarządu oraz 
(iv) świadczenia dodatkowe nie mające bezpośrednio charakteru pieniężnego.  

Wynagrodzenie stałe dla każdego członka Zarządu jest takie samo, niezależnie od pełnionej funkcji 
w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu. Wynagrodzenie stałe dla każdego 
z członków Zarządu wypłacane jest miesięcznie, w terminie wypłaty wynagrodzeń w Spółce. 
Wynagrodzenie dla każdego z członków Zarządu, związane ze świadczeniem usług specjalistycznych, 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich 
do utworów stworzonych przez członków Zarządu w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych 
oraz praw własności przemysłowej do produktów, wzorów użytkowych, opracowania znaków 
towarowych dokonanych w związku ze świadczeniem usług specjalistycznych. Wysokość 
wynagrodzenia stałego dla każdego z członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę 
rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków zarządu spółek o podobnym profilu 
działalności i zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz 
poszanowaniem interesu akcjonariuszy oraz współpracowników Spółki. 

Wynagrodzenie zmienne dla każdego członka Zarządu przyznawane jest przez Spółkę w sposób jasny, 
kompleksowy i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, poprzez nawiązanie do 
wyników finansowych Spółki, uwzględniając interes społeczny, jak również przyczynienie się Spółki 
do ochrony środowiska oraz nakierowane na działania mające na celu zapobieganie negatywnym 
skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Finansowe kryteria wypłaty składników 
wynagrodzenia zmiennego są następujące: (i) jeżeli zysk netto w danym roku obrotowym jest wyższy 
niż w poprzednim – na wynagrodzenie zmienne przeznaczona zostanie kwota równa 6% zysku netto 
Spółki za dany rok obrotowy, podzielona po równo na wszystkich członków Zarządu, (ii) jeżeli zysk 
netto w danym roku obrotowym jest niższy niż w poprzednim – na wynagrodzenie zmienne 
przeznaczona zostanie kwota równa 3% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, podzielona po równo 
na wszystkich członków Zarządu, (iii) w przypadku, jeżeli Spółka w danym roku obrotowym wykaże 
stratę – wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie zostanie wypłacane. Szczegółowe zasady 
ustalenia, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu określa Rada 
Nadzorcza w uchwale.  

Rozróżnienie na wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne ma zachęcić członków Zarządu do 
podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz to lepszych 
wyników finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania. Wzajemne proporcje 
wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego dla każdego członka Zarządu są zmienne 
i uzależnione od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość wynagrodzenia 
zmiennego. Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać kwoty 
stanowiącej trzykrotność sumy wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia za świadczenie usług 
specjalistycznych za ten rok obrotowy. 

W uzasadnionych przypadkach każdy z członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki 
z pisemnym wnioskiem o zmianę zasad i wysokości wynagrodzenia stałego i zmiennego, jak również 
z wnioskiem dotyczącym świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu. 

Członkowie Zarządu mogą zostać objęci Programem Motywacyjnym na zasadach ustalonych przez 
Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki przyjętym przez Walne Zgromadzenie.  

Na posiedzeniu dnia 25 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/6/2020 pozytywnie 
zaopiniowała przygotowany przez Zarząd Emitenta Regulamin Programu Motywacyjnego oraz udzieliła 
Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji co do jego przyjęcia. Regulamin Programu Motywacyjnego 
został przyjęty uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 r., która 
weszła w życie z chwilą podjęcia (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020 r. sporządzony przez 
notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 6341/2020). 
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Stosownie do tego Regulaminu Programu Motywacyjnego celem przyjęcia programu motywacyjnego 
jest: 

➢ stworzenie w Spółce długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie: (i) 

pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki do kontynuowania współpracy 

ze Spółką przez kolejne lata oraz (ii) pracowników i współpracowników, jak również członków 

Zarządu Spółki do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój,  

➢ zapewnienie stabilizacji zawodowej wyżej wskazanych osób w ramach struktury Spółki,  

➢ realizacja przez Spółkę założonych efektów gospodarczych i optymalizacja jej wyników 

finansowych, 

➢ chęć stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz 

członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę 

wyniki finansowe. 

 
Regulamin Programu Motywacyjnego określa czas trwania programu motywacyjnego na lata 2020, 
2021 i 2022. Zgodnie z jego założeniami program motywacyjny zostanie zrealizowany w ramach, 
wynikającego z § 8 ust. 8 Statutu, uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w granicach Kapitału Docelowego. W ramach programu motywacyjnego uprawnionym będzie mogło 
być przyznane do 37.000 nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie 
z Regulaminem Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie, przyjmując Regulamin, wskazuje 
ogólne cele Spółki obowiązujące w czasie trwania programu motywacyjnego jego uczestników, którzy 
zawarli Umowy Uczestnictwa w 2020 r. i zawrą w latach kolejnych. Są one następujące: 

➢ pozostawanie przez pracownika lub współpracownika Spółki w relacji prawnej wynikającej 

z określonych umów (np. umowa o świadczenie usług, umowa o pracę), co najmniej od dnia 

zawarcia Umowy Uczestnictwa do 31 grudnia 2022 roku włącznie (Transza 1), 

➢ osiągnięcie przez Spółkę średniorocznego Zysku Brutto w latach 2020-2022 w wysokości 

20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) (Transza 2), jako warunek pełnej alokacji Transzy 

2. 

Na bazie ogólnych celów Spółki Rada Nadzorcza określiła cele szczegółowe, które będą podstawą do 
zawarcia z uprawnionymi umów zawierających zindywidualizowane warunki uczestnictwa 
w programie. Realizacja założonych szczegółowych celów Spółki zostanie zweryfikowana ostatecznie 
przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków 
Zarządu Spółki, nie później niż do 31 maja 2023 roku. Podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia 
Akcji danemu Uczestnikowi będzie stanowiła uchwała Rady Nadzorczej. 

 Akcje będą przydzielane w dwóch transzach: 

➢ Transza 1 – przeznaczona wyłącznie dla pracowników oraz współpracowników Spółki 

(z wyłączeniem członków Zarządu Spółki) – 18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej 

wynoszącej 1 zł (jeden złoty); 

➢ Transza 2 – przeznaczona dla pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki – 

18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej, obliczonej jako średnia cena kursów zamknięcia dla 

Akcji Spółki na rynku NewConnect w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku. 

 
Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby akcji określonym przez Radę 
Nadzorczą uprawnionym w terminie do dnia 10 czerwca 2023 roku. Prawa z programu motywacyjnego 
będą mogły zostać wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 
roku.  

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji, wyemitowanych na cele programu, do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Spółka – w myśl Regulaminu Programu Motywacyjnego – posiada prawo dokonania przymusowego 
umorzenia Akcji nabytych w ramach programu przez uczestników programu, w sytuacji, gdy po 
nabyciu akcji: 
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➢ nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków 
umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję 
członka Zarządu Spółki, 

➢ pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, 
prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub 

➢ pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 

 
Zaproponowana przez Zarząd Polityka Wynagrodzeń przewiduje ponadto, że w Spółce stosowane są 
także świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu, w tym: 

➢ prawo do korzystania z samochodu służbowego;  
➢ ubezpieczenie D&O; 
➢ prywatne ubezpieczenie medyczne.  
 
Zakłada ona, że członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu nie mogą otrzymywać 
od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż powyżej opisane.  

Spółka nie stosuje programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur. 

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki.  

Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma również na celu ograniczenie konfliktu interesów w Spółce. 
Polityka Wynagrodzeń przyczyni się także do zapewnienia transparentności kosztów wynagrodzeń 
członków Zarządu. 

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej  

Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2019 r. 
postanowiono ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji na kwotę 
500 zł netto za udział danego członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przed 
tą datą członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali żadnego wynagrodzenia ani z tytułu pełnienia 
funkcji ani z jakiegokolwiek innego tytułu.   

Spółka nie przewiduje zatrudniania członków Rady Nadzorczej na podstawie umowy o pracę. Nie 
przewiduje także zawarcia z członkami Rady Nadzorczej umów cywilnoprawnych, których 
przedmiotem byłoby świadczenie pracy na rzecz Spółki.  

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej (w tym 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej) a Spółką, określające świadczenia wypłacane w chwili 
rozwiązania stosunku pracy.  

Na Datę Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone przysługujące 
Członkom Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącemu).  

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali jakiejkolwiek części wynagrodzenia na podstawie planu 
premii lub podziału zysku, w formie opcji na akcje, w formie innego świadczenia w naturze (takich 
jak opieka zdrowotna lub środek transportu).  

Zgodnie ze Statutem Spółki, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie 
w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń poprzez podjęcie uchwały. Na posiedzeniu w dniu 25 
czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 11/06/2020 pozytywnie zaopiniowała 
przygotowany przez Zarząd projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
Spółki oraz postanowiła rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie. Polityka 
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Emitenta została przyjęta uchwałą nr 18 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 r., która weszła w życie z chwilą podjęcia (protokół 
notarialny z dnia 23 lipca 2020r. sporządzony przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za 
Rep. A nr 6341/2020). 
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Zaproponowana przez Zarząd Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że członkowie Rady Nadzorczej 
pobierają wynagrodzenie w kwocie netto na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich 
powołania zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres sprawowania mandatu. 
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość 
formalnie zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję 
w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie netto w wysokości, terminie oraz sposobie 
jego wypłaty ustalonym przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ustalane 
jest z uwzględnieniem celu zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy 
wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. W celu zapewnienia niezależności 
wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona 
lub anulowana, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 3 kodeksu spółek handlowych, mogą ubiegać 
się o zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.  
 
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do przyznania członkom Rady Nadzorczej indywidualnych 
nagród w wysokości wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wysokość całkowita wynagrodzeń 
członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. Członkowie Rady 
Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać od Spółki innego 
wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż powyżej opisane.  
 
Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma również na celu ograniczenie konfliktu interesów w Spółce. 
Polityka Wynagrodzeń przyczyni się do zapewnienia transparentności kosztów wynagrodzeń członków 
Rady Nadzorczej w tym również członków Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą oraz 
zasad ich kształtowania w Spółce. 
 
Jednocześnie uchwałą nr 19, która weszła w życie z chwilą podjęcia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
odbyte w dniu 23 lipca 2020 r.,) postanowiło ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu w następujący 
sposób: 
➢ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 2.000 zł (dwa tysiące złotych) 

netto miesięcznie; 
➢ wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 

netto miesięcznie; 
➢ wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki ustalić na 2.000 zł (dwa tysiące złotych) 

netto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; 
➢ wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Spółki ustalić na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 

netto za każde posiedzenie Komitetu Audytu. 

Tabela: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za ostatni pełny rok obrotowy w PLN 

 CZŁONEK RADY NADZORCZEJ STANOWISKO 
ROK ZAKOŃCZONY 
31 GRUDNIA 2020 

1. Michał Paziewski 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

członek Komitetu Audytu 
 

18 256,82 

2. Ryszard Brudkiewicz Członek Rady Nadzorczej 9 987,22 

3. Tomasz Likowski  Członek Rady Nadzorczej 9 297,46 

4. Piotr Piskorz 
Członek Rady Nadzorczej, członek 

Komitetu Audytu 
10 453,98 

5. Michał Gałecki Członek Rady Nadzorczej 1 950,38 

6. Andrzej Knigawka 
Członek Rady Nadzorczej, 

Przewodniczący Komitetu Audytu 
10 793,38 

 Razem   60 739,24 

➢ Źródło: Przeliczenia Emitenta na bazie danych księgowych 

13.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez emitenta lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 

Emitent nie wydzielił i nie zgromadził żadnych kwot na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 
świadczenia. 
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14. PRAKTYKI ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH  

14.1. Data zakończenia obecnej kadencji, jeżeli dotyczy oraz okres, przez jaki osoba ta 
sprawowała swoją funkcję 

Zarząd Emitenta 
 
Stosownie do postanowień art. 369 § 4 KSH oraz Statutu Spółki kadencja każdego członka Zarządu 
trwa 5 (pięć) lat i każdy z członków Zarządu jest powoływany na indywidualną kadencję (§ 21 ust. 6).  
 
Wszyscy członkowie Zarządu Creepy Jar S.A. zostali powołani w dniu 16 grudnia 2016 roku, na mocy 
aktu założycielskiego Spółki sporządzonego przed notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej 
w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016. Kadencja wszystkich członków Zarządu upłynie zatem w dniu 16 
grudnia 2021 roku, jednak ich mandaty wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.  
 
Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję (§ 21 ust. 7 Statutu Spółki). 

Rada Nadzorcza  

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję. 
Należy jednak przy tym mieć na uwadze to, że zgodnie z art. 369 § 4 KSH w związku z art. 386 § 2 
KSH oraz §1 8 ust. 9 Statutu, mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 
funkcji Członka Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w osobach: Michał Paziewski, Tomasz Likowski oraz Piotr 
Piskorz zostali powołani do Rady Nadzorczej Emitenta na mocy aktu założycielskiego Spółki 
sporządzonego przed notariusz Sylwią Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. A nr 
4475/2016 w dniu 16 grudnia 2016 roku. Pięcioletnia kadencja wskazanych członków Rady Nadzorczej 
(wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak ich 
mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2021 rok.  

Członek Rady Nadzorczej Spółki – Ryszard Brudkiewicz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta 
na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2017 r. objętej 
protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. 
A nr 1831/2017. Pięcioletnia kadencja członka Rady Nadzorczej Ryszarda Brudkiewicza (wspólna 
z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak jego mandat 
wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 
rok.  

Członek Rady Nadzorczej Spółki – Mirosława Cienkowska została powołana do Rady Nadzorczej 
Emitenta przez Venture FIZ na mocy przyznanych Venture FIZ Statutem uprawnień osobistych, w dniu 
13 stycznia 2021 roku. Pięcioletnia kadencja członka Rady Nadzorczej Mirosławy Cienkowskiej 
(wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej) upływa w dniu 16 grudnia 2021 roku, jednak jej 
mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2021 rok.  

14.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych zawartych z emitentem  

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy członkami Zarządu i Spółką ani pomiędzy 
Członkami Rady Nadzorczej i Spółką określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania 
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczone są usługi na rzecz Spółki.  
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14.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń emitenta, włącznie z imionami 
i nazwiskami członków danej komisji oraz podsumowaniem zasad funkcjonowania tych 
komisji 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza spośród swoich członków wyodrębnia komitet audytu 
w rozumieniu Uobr, złożony z 3 (trzech) członków, których kadencja pokrywa się z kadencją Rady 
Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności 
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej 2 (dwóch) członków 
Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie 
z kryteriami zawartymi w art. 129 ust. 3 Uobr. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę 
i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 
jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni 
członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Komitet 
Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w art. 130 Uobr. 
 
Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 14/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., na podstawie § 18 ust. 10 
Statutu Spółki, postanowiła spośród swoich członków wyodrębnić Komitet Audytu Spółki w rozumieniu 
Uobr. Następnie, w związku z odwołaniem Andrzeja Knigawki z Rady Nadzorczej i powołaniem w jego 
miejsce Mirosławy Cienkowskiej, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/01/2021 z dnia 25 stycznia 2021 
r. powołała panią Mirosławę Cienkowską do składu Komitetu Audytu na stanowisko Przewodniczącej 
Komitetu Audytu. Na Datę Prospektu skład Komitetu Audytu jest następujący: 

➢ Mirosława Cienkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu – niezależna, posiadająca wiedzę 
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 

➢ Michał Paziewski – Członek Komitetu Audytu – niezależny, posiadający wiedzę i umiejętności 
z zakresu branży Spółki, 

➢ Piotr Piskorz – Członek Komitetu Audytu – niezależny. 
 
Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności Mirosławy Cienkowskiej w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych są następujące fakty. 
 
Mirosława Cienkowska jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku 
Strategie inwestycyjne i kapitałowe, z tytułem magistra.  
 
Od początku swojej ścieżki zawodowej Mirosława Cienkowska jest związana z pracą w audycie. Od 
2007 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz wykonuje ten zawód. Doświadczenia 
zawodowe zdobywała w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki. Od sierpnia 2009 r. związana zawodowo 
z PKF Consult – początkowo jako Prezes Zarządu PKF Accounting Sp. z o.o. (obecnie PKF BPO Consult 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.), a obecnie jako Partner i Dyrektor Regionu Centrum 
w PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. gdzie odpowiada za działalność 
operacyjną departamentu audytu oraz konsultingu.  
 
Mirosława Cienkowska brała udział w wielu badaniach spółek i grup kapitałowych, w tym publicznych, 
w procesach due diligence oraz w projektach doradczych związanych z rachunkowością 
i sprawozdawczością spółek. Jest również wykładowcą w zakresie Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

  
Wiedza i umiejętności dot. branży, w której działa Spółka, w przypadku Pana Michała Paziewskiego 
wynika przede wszystkim ze świadczenia od kilku lat obsługi prawnej podmiotom z branży, w tym 
w sposób stały, znajomości umów i innych dokumentów wykorzystywanych w branży gamedev 
związanych z produkcją gier, procesem ich wydawania, marketingu, zasadami zatrudniania osób 
w branży, kontraktowania usług itd. Ponadto wiedza i umiejętności w branży wynikają z 4 lat 
zasiadania w Radzie Nadzorczej Creepy Jar S.A. – z tej okoliczności wynika znajomość całego procesu 
produkcji gier, zasad wprowadzania ich na rynek, badania potrzeb rynku, zasad marketingu, 
mechanizmów i kanałów ich dystrybucji itd.  
 
Niezależnie od powyższego wiedza Pana Michała Paziewskiego w zakresie branży, w której działa 
Spółka wynika także z bieżącej obserwacji branży gamedev, w szczególności spółek publicznych 
z branży. Pan Michał Paziewski na bieżąco obserwuje raporty giełdowe tych spółek itp. Ponadto 
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obserwuje rozwój branży i czerpie wiedzę z wiodących w wydarzeń typu targi i konferencje, w tym 
Gamescom, Digital Dragons. PGA/GIC itp. 
 
Uchwała weszła w życie z chwilą zarejestrowania w KRS zmiany Statutu Spółki z dnia 14 maja 2020 r. 
tj. w dniu 08 lipca 2020 r.  

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 25 czerwca 2020 r. podjęła również uchwałę nr 14/06/2020, 
którą na podstawie § 19 ust. 17 Statutu Spółki przyjęła Regulamin Komitetu Audytu. Uchwała weszła 
w życie z chwilą zarejestrowania w KRS zmiany Statutu Spółki z dnia 14 maja 2020 roku, tj. w dniu 08 
lipca 2020 r. Regulamin Komitetu Audytu uszczegóławia postanowienia Statutu Spółki w zakresie, 
w jakim odnosi się on do Komitetu Audytu. W szczególności precyzuje on kryteria niezależności, 
wskazując, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

➢ nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej 
wyższego szczebla Spółki, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią 
powiązanej; 

➢ nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania na członka Komitetu Audytu 
pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, chyba że jest pracownikiem nienależącym 
do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako 
przedstawiciel pracowników; 

➢ nie sprawuje kontroli nad Spółką w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o Rachunkowości 
ani nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką; 

➢ nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub 
jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady 
nadzorczej lub Komitetu Audytu; 

➢ nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych 
stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc 
właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 
członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki; 

➢ nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: 
i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej 

lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 
finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub 

ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub 
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego 
Spółki, lub 

iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 
członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki 
z nią powiązanej, lub 

iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub 
poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; 

➢ nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady 
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki lub innego 
organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego; 

➢ nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej 
niż 12 lat; 

➢ nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii 
prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub innego organu 
zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa powyżej; 

➢ nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub 
innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której 
mowa powyżej. 

 

Zadania Komitetu Audytu wynikają z art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach oraz Rozporządzenia 
537/2014. Do kompetencji Komitetu Audytu należy: 

➢ monitorowanie: 



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 93 z 339 

 

i. procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce;  
ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz 

audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;  
iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez 

firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich 
wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 

➢ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki; 

➢ informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej 
w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania; 

➢ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego 
badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz 
Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; 

➢ opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 
sprawozdań finansowych Spółki; 

➢ opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci 
firmy audytorskiej (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług 
niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; 

➢ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub 
firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki;  

➢ przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie 
rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

 

Monitorowanie sprawozdawczości finansowej w Spółce przez Komitet Audytu polega na: 

➢ analizowaniu informacji przedstawianych przez Zarząd i firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie sprawozdań finansowych Spółki dotyczących istotnych zmian w rachunkowości lub 
sprawozdawczości finansowej Spółki; 

➢ otrzymywaniu informacji dotyczących harmonogramu badania sprawozdań finansowych Spółki; 
➢ omawianiu z biegłymi rewidentami Spółki zakresu i wyników badań rocznych oraz przeglądów 

sprawozdań finansowych Spółki; 
➢ przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oceny zbadanego przez firmę 

audytorską rocznego sprawozdania finansowego Spółki; 
➢ monitorowaniu poprawności, kompletności i rzetelności informacji zawartych w sprawozdaniach 

finansowych Spółki; 
➢ monitorowaniu procesu sprawozdawczości. 
 

Monitorowanie przez Komitet Audytu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej polega na badaniu 

informacji przedstawionych przez Zarząd lub audytora Spółki dotyczących: 

➢ celowości i sposobu prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania 
i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki; 

➢ systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi 
regulacjami oraz procedur zapewniających efektywne działanie tych systemów; 

➢ efektywności audytu wewnętrznego oraz dostępności odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz 
celem zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów 
zewnętrznych; 

➢ przestrzegania dyscypliny finansowej i właściwego funkcjonowania systemów redukujących 
możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki;  

➢ projektów zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania oraz akceptowalnych poziomów ryzyka 
w obszarach działalności Spółki. 

 

Monitorowanie przez Komitet Audytu systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego 

polega na: 



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 94 z 339 

 

➢ opiniowaniu projektów zasad dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, 
zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego; 

➢ ocenianiu przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Spółce na podstawie raportów 
przekazywanych przez właściwe jednostki Spółki oraz przedstawianiu rekomendacji w tym 
zakresie; 

➢ ocenianiu dostosowania Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze 
strony Komisji Nadzoru Finansowego bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad 
działalnością prowadzoną przez Spółkę; 

➢ opiniowaniu projektów istotnych regulacji i zmian w regulacjach Spółki dotyczących zasad 
zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i polityką Spółki; 

➢ ocenianiu wykonywania przez odpowiednie jednostki Spółki procedury informowania Zarządu 
o nieprawidłowościach w Spółce. 

 
Monitorowanie przez Komitet Audytu wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem 
wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej, polega na: 

➢ weryfikacji propozycji Zarządu co do wyboru biegłego rewidenta i przedstawieniu oceny z tej 

weryfikacji Radzie Nadzorczej Emitenta przed dokonaniem wyboru biegłego rewidenta, 

➢ nawiązaniu kontaktu z wybranym biegłym rewidentem przed rozpoczęciem przez niego prac nad 

sprawozdaniem finansowym, w celu przekazania oczekiwań Komitetu Audytu co do wybranych 

zagadnień będących przedmiotem badania, w szczególności przekazanie biegłemu rewidentowi 

informacji nt. specyfiki branży Emitenta, 

➢ weryfikacji opinii z badania przedstawionej przez biegłego rewidenta, omówienie opinii z biegłym 

rewidentem i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.  

 
Kontrolowanie i monitorowanie przez Komitet Audytu niezależności biegłego rewidenta i firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki polega na: 

➢ przedstawianiu rekomendacji dotyczących oceny pracy biegłego rewidenta i firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, w szczególności w aspekcie ich 
niezależności; 

➢ wyrażaniu opinii w sprawie angażowania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki w wykonywanie innych dozwolonych 
usług niż badanie sprawozdań finansowych Spółki; 

➢ przedstawianiu rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego biegłemu 
rewidentowi lub firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki 
z tytułu badania sprawozdań finansowych Spółki,  

➢ monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 
sprawozdań finansowych Spółki poprzez odebranie i weryfikację stosownych oświadczeń oraz 
omówienie z biegłym rewidentem lub firmą audytorską zagrożeń dla niezależności. 

 
Stosownie do postanowień Regulaminu Komitetu Audytu jest on uprawniony do:  

➢ żądania od Zarządu udzielenia niezbędnych wyjaśnień i informacji; 
➢ żądania od organów Spółki przekazania dokumentów niezbędnych do wykonania ustawowych 

zadań. 
 
Komitet Audytu może występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlecenie opracowania ekspertyz 
i opinii. Komitet może żądać wyboru ekspertów spoza grona Członków Komitetu Audytu. Komitet jest 
zobowiązany przyjmować ekspertyzy, uwagi i wnioski od audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków 
kontrolnych i nadzorczych. Do jego szczegółowych obowiązków, zgodnie z Regulaminem Komitetu 
Audytu, należy przedkładanie Radzie Nadzorczej: 
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➢ podjętych w formie uchwał stanowisk, opinii, oświadczeń, wniosków i rekomendacji – 
niezwłocznie po ich podjęciu;  

➢ rocznych sprawozdań z działalności Komitetu Audytu w danym roku obrotowym - w terminie do 
dnia 31 stycznia roku następującego po roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy. 

 
Roczne sprawozdanie z działalności zawiera m.in. informacje dotyczące składu Komitetu Audytu 
w roku obrotowym, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku, głównych 
działań, oświadczenie co do oceny audytu Spółki. 

Komitet Audytu weryfikuje wypełnianie przez Spółkę wymogów istniejących przepisów dotyczących 
zgłaszania przez pracowników istotnych nieprawidłowości w Spółce. 

Komitet Audytu uwzględnia w swojej działalności wnioski i uwagi przekazywane mu przez 
akcjonariuszy Spółki co do funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności co do sprawozdań 
finansowych lub innych informacji podawanych do wiadomości publicznej. 

Tryb funkcjonowania Komitetu Audytu wynika ze szczegółowych uregulowań przyjętych 
w Regulaminie Komitetu Audytu. 

Audyt wewnętrzny  

Na Datę Prospektu, Spółka nie ma w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za audyt 
wewnętrzny. Za audyt wewnętrzny odpowiada Komitet Audytu. 

Celem audytu wewnętrznego będzie niezależne i obiektywne badanie, ocena i doskonalenie 
istniejących w Spółce procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego 
postrzegania w zakresie zgodności z przyjętymi procedurami. Audyt wewnętrzny będzie również 
narzędziem wspierającym proces monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej. Audytem 
wewnętrznym objęte będą wszystkie procesy i obszary uznane za kluczowe w Spółce m.in.: 
zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie produktem oraz produkcja 
i dystrybucja gier. Każdy obszar lub proces podlega audytowi wewnętrznemu co najmniej raz w roku. 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości mogą zostać przeprowadzone dodatkowe audyty. Za 
planowanie audytów i raportowanie o wynikach odpowiada Zarząd. Szczegółowe zasady planowania 
i przeprowadzania audytów wewnętrznych określane będą w ramach procedur wewnętrznych Spółki.  

Komitet Audytu w razie potrzeby będzie zlecał kontrole doraźne w wybranych obszarach podmiotom 
zewnętrznym.  

Rada Nadzorcza będzie okresowo przeglądać i oceniać dokumenty potwierdzające realizację audytu 
wewnętrznego z uwzględnieniem jego niezależności i znaczenia istotności raportów. Dodatkowo Rada 
Nadzorcza będzie dokonywała wglądu w informacje dotyczące działań podejmowanych w odniesieniu 
do wydawanych rekomendacji, jak również wglądu w informacje o postępach w realizacji rocznego 
planu audytów.  

Komitet ds. wynagrodzeń  

Emitent nie planuje powołania Komitetu do spraw wynagrodzeń. 

14.4. Oświadczenie czy emitent stosuje procedury ładu korporacyjnego mające do niego 
zastosowanie 

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzegać 
zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach.  

Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do 
organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy.  

Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu GPW i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki 
giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. 
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Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została 
naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie 
raportu bieżącego.  

Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający 
informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk w danym roku obrotowym.  

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości 
komunikacji z Inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych 
przez prawo.  

Na Datę Prospektu, ze względu na fakt, że Akcje Spółki notowane są Alternatywnym Systemie Obrotu 
na rynku NewConnect, Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do 
Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 
roku, który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, 
z zastrzeżeniem następujących:  

➢ zasada 5 – Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 
https://www.gpwinfostrefa.pl/. 

Spółka prowadzi własną stronę internetową z wydzieloną sekcją relacji inwestorskich. W opinii 
Spółki takie rozwiązanie pozwala w lepszym stopniu realizować komunikację z inwestorami 
indywidualnymi ze względu na większe możliwości indywidualizacji zamieszczonych informacji. Nadto 
zaznacza się, iż oficjalne komunikaty giełdowe przekazywane przez Spółkę są transmitowane do 
informacyjnych serwisów giełdowych za pośrednictwem oficjalnych agencji informacyjnych. 

➢ zasada 14 – Dzień ustania praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 
nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczególnego uzasadnienia.  

Spółka nie posiada narzędzi umożliwiających wymuszanie takich decyzji na akcjonariuszach. Organem 
decyzyjnym w zakresie wypłaty dywidendy jest Walne Zgromadzenie.  

➢ zasada 16 – Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji 
i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie 
wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne 
z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, 
oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.  

Sporządzanie i publikowanie raportów miesięcznych na aktualnym etapie rozwoju Spółki 
wiązałoby się z poświęcaniem zasobów w ilości niewspółmiernej do korzyści wynikających 
z publikowania raportów miesięcznych. W związku z powyższym, w interesie wszystkich 
akcjonariuszy Spółka nie stosuje się do powyższej zasady. Na Datę Prospektu oraz w ostatnim 
zakończonym roku obrotowym Spółka, nie będąc spółką notowaną na GPW, nie stosowała zasad 
ładu korporacyjnego dotyczącego spółek publicznych notowanych na GPW.  

Od chwili dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Spółka zamierza 
stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, dotyczące spółek publicznych notowanych 
na GPW, zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki, z zastrzeżeniem następujących:  

https://www.gpwinfostrefa.pl/
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➢ zasada I.Z.1.20. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, 
w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 
zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.  

Zasada nie jest stosowana. Emitent nie publikuje zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. 
W ocenie Emitenta, prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi 
zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie raportów bieżących poprzez system ESPI oraz 
podawanie stosownych informacji na stronie internetowej spółki zapewnia akcjonariuszom pełny 
dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Odstąpienie od stosowania wskazanej 
powyżej zasady związane jest z unikaniem ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże Emitent 
deklaruje, że będzie przestrzegać opisywanej zasady ładu korporacyjnego w zakresie 
zamieszczania na stronie zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, gdy takie 
zainteresowanie wykażą akcjonariusze Spółki, w tym akcjonariusze mniejszościowi (inwestorzy 
giełdowi);  

➢ rekomendacja II.R.2. – Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady 
nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, 
między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.  

Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka 
zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie 
różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków organów nadzorujących 
i zarządzających, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, 
biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i efektywność. Decyzje 
dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane płcią. Emitent nie 
może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych 
i nadzorczych;  

➢ rekomendacja III.R.1. – Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za 
realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek 
organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej 
przez spółkę.  

Na Datę Prospektu, Spółka nie ma w swojej strukturze odrębnej jednostki odpowiedzialnej za 
zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Zadania wynikające z tych obszarów 
wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd oraz Komitet Audytu;  

➢ zasada III.Z.3. – W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone 
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Na Datę Prospektu, w Spółce nie ma osoby kierującej funkcją 
audytu wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w Spółce sformalizowanej jednostki 
odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego;  

➢ rekomendacja IV.R.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane 
spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną 
niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez (i) transmisję obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, 
w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, 
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, (iii) wykonywanie, 
osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  

Emitent nie stosuje powyższej rekomendacji. Stosowanie powyższej rekomendacji może wiązać 
się z ryzykiem o charakterze organizacyjno-technicznym oraz prawnym, mogącymi doprowadzić 
do próby wzruszania ważności odbycia lub prawidłowego przebiegu walnych zgromadzeń. Ponadto 
stosowanie się do tej zasady wiązałoby się także z poniesieniem po stronie Spółki dodatkowych 
kosztów związanych z zapewnieniem technicznych możliwości uczestnictwa w obradach Walnego 
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Zgromadzenia. Zasady zwoływania i przeprowadzania walnych zgromadzeń wynikające 
z przepisów prawa w sposób wystarczający zapewniają akcjonariuszom możliwość osobistego 
udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania w tym zakresie z praw im 
przysługujących, a Spółka zwołuje Walne Zgromadzenia, ustalając dni i godziny umożliwiające 
szeroki udział akcjonariuszy. Jednocześnie istnieje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu za 
pośrednictwem pełnomocnika. 

W wyniku nowelizacji KSH, spowodowanej pandemią COVID-19, istnieje możliwość odbywania 
walnych zgromadzeń w formie zdalnej. Zgodnie z art. 406⁵ § 1 KSH w walnym zgromadzeniu 
można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że 
statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. W związku z ograniczeniami 
administracyjnymi obowiązującymi w maju 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19, Zarząd 
ogłaszając o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na dzień 14 maja 2020 r. 
poinformował, że można wziąć w nim udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Regulamin udziału w walnych zgromadzeniach Spółki przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/4/2020 z dnia 
16 kwietnia 2020 r. i załączony do ogłoszenia, o którym mowa powyżej. Emitent zapewnił 
infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia w 
trybie zdalnym, umożliwiając akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
takich środków, w szczególności poprzez (i) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogli wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, (iii) wykonywanie, osobiście lub przez 
pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

W przyszłości, o ile wystąpią ograniczenia administracyjne związane z ograniczeniem liczebności 
zgromadzeń, z uwagi na pandemię COVID-19, Emitent zapewni akcjonariuszom udział w walnych 
zgromadzeniach również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

➢ zasada IV.Z.2. – Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka 
zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  

Zasada nie jest stosowana. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest 
wysokim, niewspółmiernym do ewentualnych korzyści płynących dla akcjonariuszy kosztem 
zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie 
wynikających z niej obowiązków. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, 
przepisów prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną;  

W wyniku nowelizacji KSH, spowodowanej pandemią COVID-19, istnieje możliwość odbywania 
walnych zgromadzeń w formie zdalnej. Zgodnie z art. 406⁵ § 1 KSH w walnym zgromadzeniu 
można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że 
statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. W związku z ograniczeniami 
administracyjnymi obowiązującymi w maju 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19, Zarząd 
ogłaszając o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na dzień 14 maja 2020 r. 
poinformował, że można wziąć w nim udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Regulamin udziału w walnych zgromadzeniach Spółki przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/4/2020 z dnia 
16 kwietnia 2020 r. i załączony do ogłoszenia, o którym mowa powyżej. Emitent zapewnił 
infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia w 
trybie zdalnym, umożliwiając akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
takich środków, w szczególności poprzez (i) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogli wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, (iii) wykonywanie, osobiście lub przez 
pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 
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W przyszłości, o ile wystąpią ograniczenia administracyjne związane z ograniczeniem liczebności 
zgromadzeń, z uwagi na pandemię COVID-19, Emitent zapewni akcjonariuszom udział w walnych 
zgromadzeniach również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

➢ zasada IV.Z.3. – Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.  

Spółka dopuszcza możliwość obecności mediów w przebiegu obrad walnego zgromadzenia po 
uprzedniej autoryzacji. Niezależnie od powyższego, w przypadku pytań dotyczących walnych 
zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów, Spółka niezwłocznie udziela 
stosownych odpowiedzi. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco i rzetelnie 
realizuje obowiązki informacyjne spółek giełdowych oraz prowadzi intensywną politykę 
informacyjną. 

➢ zasada IV.Z.12. – Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia 
wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 
podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.  

Ze względu na fakt, że wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym podlegające zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie są dostępne 
na stronie internetowej Emitenta od dnia ich publikacji przez system ESPI, Zarząd nie będzie 
przeprowadzał szczegółowej prezentacji tych danych podczas Walnych Zgromadzeń. Będzie 
natomiast odpowiadał na pytania akcjonariuszy.  

14.5. Potencjalne istotne skutki dla ładu korporacyjnego, w tym przyszłe zmiany składu 
organów zarządzających i nadzorczych oraz składu komisji 

Na Datę Prospektu w związku przewidywanym niestosowaniem wyżej wymienionych Dobrych 
Praktyk, Emitent nie identyfikuje potencjalnych istotnych skutków dla ładu korporacyjnego. Na 
Datę Prospektu Emitent nie planuje zmian w Radzie Nadzorczej, Zarządzie lub Komitecie Audytu, 
które potencjalnie mogłyby mieć wpływ na ład korporacyjny Spółki. Sytuacja może jednak ulec 
zmianie ze względu na nowe okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie 
sposób przewidzieć na Datę Prospektu. 

15. PRACOWNICY 

15.1. Informacje dotyczące pracowników emitenta 

Spółka posiada doświadczony zespół zarządzający w osobach: Krzysztof Kwiatek, Krzysztof Sałek oraz 
Tomasz Soból, którzy działają w branży gamingowej nieprzerwanie od 2001 roku.  

Szczegółowe życiorysy wraz z oświadczeniami członków Zarządu Emitenta zostały przedstawione 
w Pozycji 12.1 niniejszego Prospektu 
 
W poniższej tabeli została przedstawiona liczba współpracowników współpracujących ze spółką na 
podstawie umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia każdego roku objętego Historycznymi 
Informacjami Finansowymi, na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz Datę Prospektu. 

Tabela: Liczba współpracowników na dzień 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku, 31 grudnia 
2019 roku, 31 grudnia 2020 r. oraz Datę Prospektu. 

 
 
 

31.12.2017  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Data 
Prospektu 

1. Liczba współpracowników 
emitenta 

10 18 20 26 30 

Źródło: Informacje własne Emitenta 

W Spółce od dnia jej związania nie doszło do żadnych wypadków przy pracy.  

Rotacja w zespole Emitenta praktycznie nie występuje. 
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Emitent na podstawie umowy o pracę nie zatrudnia żadnej osoby. Spółka nie zatrudnia pracowników 
tymczasowych.  

Emitent nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.  

Na Datę Prospektu współpracownicy Emitenta nie uczestniczą w kapitale Spółki.  

Na Datę Prospektu w Spółce nie działają żadne związki zawodowe oraz nie obowiązują układy 
zbiorowe pracy.  

Na Datę Prospektu w Spółce nie działa rada pracownicza.  

Na Datę Prospektu Spółka nie jest stroną żadnych istotnych postępowań dotyczących roszczeń 
pracowniczych oraz postępowań związanych z zatrudnieniem osób na innej podstawie niż umowa 
o pracę. 

Spółka nie była i nie jest na Datę Prospektu zaangażowana w żaden spór zbiorowy.  

15.2. Posiadane akcje i opcje na akcje 

➢ Krzysztof Maciej Kwiatek – Prezes Zarządu Emitenta - jest jednocześnie akcjonariuszem 
Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 73.879 akcji Emitenta, reprezentujących 10,87% 
udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

 
➢ Krzysztof Sałek – członek Zarządu Emitenta – jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na 

Datę Prospektu posiada łącznie 73.878 akcji Emitenta, reprezentujących 10,87% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

 
➢ Tomasz Michał Soból - członek Zarządu Emitenta – jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta 

i na Datę Prospektu posiada łącznie 73.752 akcji Emitenta, reprezentujących 10,85% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

 
➢ Michał Paziewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta - jest jednocześnie akcjonariuszem 

Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 279 akcji Emitenta, reprezentujących 0,041% 
udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

 
➢ Ryszard Brudkiewicz – członek Rady Nadzorczej Emitenta - jest jednocześnie akcjonariuszem 

Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 60 akcji Emitenta, reprezentujących 0,009% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu.  

Poza osobami wymienionymi powyżej, na Datę Prospektu żaden inny członek Zarządu lub Rady 
Nadzorczej nie posiada Akcji istniejących bądź opcji na akcje Emitenta.  

15.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta 

Zgodnie z § 8 ust. 8 Statutu (Załącznik nr 1 do Prospektu) Zarząd jest uprawniony do podwyższenia 
kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez 
emisję do 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda akcja „(Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach: 

a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane 
wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego: (i) 
kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez 
Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego maksymalnie 37.000 (trzydzieści 
siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym 
dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich – z wyłączeniem członków Zarządu Spółki - 
(„Inwestorzy”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich 
Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji a termin podwyższenia 
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kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich 
Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji 
w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi 
uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego; 

b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w przedmiotowym ustępie; 

c) uprawnienie Zarządu, określone w § 8 Statutu, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji 
zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców; 

d) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami 
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich 
posiadaczy; 

e) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za 
wkłady pieniężne; 

f) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 
g) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, prawo 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd 
w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części; 

h) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale 
o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady 
Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie;  

i) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień § 8 Statutu (w szczególności dotyczących wymogu 
uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje 
o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału 
Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 
a. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów 

o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej 
zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, 

b. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, 
c. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy 

o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej, 
d. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, 
e. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji, 
f. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, 
g. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, 
h. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone. 

W granicach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego do 
kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych na potrzeby zaoferowania nowych akcji inwestorom 
zainteresowanym inwestycją w Spółkę, wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich 
z wyłączeniem członków zarządu Spółki. Sformułowanie: „termin podwyższenia kapitału Spółki 
w granicach kapitału docelowego na potrzeby zaoferowania ich inwestorom nie może być 
wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany 
Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego” należy rozumieć w ten sposób, że Zarząd 
uchwałę o takim podwyższeniu kapitału może podjąć nie wcześniej niż dnia 09 stycznia 2022 roku. 

Stosownie do § 8 ust. 9 Statutu uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia 
udzielonego w § 8 Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. 

Uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego 
zostało przyznane uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2020 r. objętą 
protokołem sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 4891/2020, 
w ramach zmiany statutu poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowego tekstu 
jednolitego Statutu Spółki, w ramach udzielonych przez Zarząd rekomendacji.  

Na Datę Prospektu Zarząd nie skorzystał z uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w ramach Kapitału Docelowego i przydzielenia akcji Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, 
pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego.  
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Na posiedzeniu dnia 25 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/6/2020 pozytywnie 
zaopiniowała przygotowany przez Zarząd Emitenta Regulamin Programu Motywacyjnego oraz udzieliła 
Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji co do jego przyjęcia. Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 r., która weszła w życie z chwilą podjęcia, został w Spółce przyjęty 
Regulamin Programu Motywacyjnego (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020r. sporządzony przez 
notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 6341/2020). Stosownie do tego Regulaminu 
celem przyjęcia programu motywacyjnego jest: 

➢ stworzenie w Spółce długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie:  

(i) pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki do kontynuowania 

współpracy ze Spółką przez kolejne lata oraz  

(ii) pracowników i współpracowników, jak również członków Zarządu Spółki do działań 

zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój,  

➢ zapewnienie stabilizacji zawodowej wyżej wskazanych osób w ramach struktury Spółki,  

➢ realizacja przez Spółkę założonych efektów gospodarczych i optymalizacja jej wyników 

finansowych, 

➢ chęć stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz 

członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę 

wyniki finansowe. 

 

Regulamin Programu Motywacyjnego określa czas trwania programu motywacyjnego na lata 2020, 
2021 i 2022. Zgodnie z jego założeniami program motywacyjny zostanie zrealizowany w ramach, 
wynikającego z § 8 ust. 8 Statutu, uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w granicach Kapitału Docelowego. W ramach programu motywacyjnego uprawnionym będzie mogło 
być przyznane do 37.000 nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie 
z Regulaminem Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie, przyjmując Regulamin, wskazuje 
ogólne cele Spółki obowiązujące w czasie trwania programu motywacyjnego jego uczestników, którzy 
zawarli Umowy Uczestnictwa w 2020 r. i zawrą w latach kolejnych. Są one następujące: 

➢ pozostawanie przez pracownika lub współpracownika Spółki w relacji prawnej wynikającej 
z określonych umów (np. umowa o świadczenie usług, umowa o pracę), co najmniej od dnia 
zawarcia Umowy Uczestnictwa do 31 grudnia 2022 roku włącznie (Transza 1), 

➢ osiągnięcie przez Spółkę średniorocznego Zysku Brutto w latach 2020-2022 w wysokości 
20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) (Transza 2), jako warunek pełnej alokacji Transzy 
2. 
 

Na bazie ogólnych celów Spółki Rada Nadzorcza określiła cele szczegółowe, które będą podstawą do 
zawarcia z uprawnionymi umów zawierających zindywidualizowane warunki uczestnictwa 
w programie. Realizacja założonych szczegółowych celów Spółki zostanie zweryfikowana ostatecznie 
przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków 
Zarządu Spółki, nie później niż do 31 maja 2023 roku. Podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia 
Akcji danemu Uczestnikowi będzie stanowiła Uchwała Rady Nadzorczej. 

 Akcje będą przydzielane w dwóch transzach: 

➢ Transza 1 – przeznaczona wyłącznie dla pracowników oraz współpracowników Spółki 
(z wyłączeniem członków Zarządu Spółki) – 18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej 
wynoszącej 1 zł (jeden złoty); 

➢ Transza 2 – przeznaczona dla pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki – 
18.500 akcji nabywanych po cenie emisyjnej, obliczonej jako średnia cena kursów zamknięcia dla 
Akcji Spółki na rynku NewConnect w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku. 

 
Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby akcji określonym przez Radę 
Nadzorczą uprawnionym w terminie do dnia 10 czerwca 2023 roku. Prawa z programu motywacyjnego 
będą mogły zostać wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 
roku.  
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Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji, wyemitowanych na cele programu, do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Spółka – w myśl Regulaminu Programu Motywacyjnego - posiada prawo dokonania przymusowego 
umorzenia Akcji nabytych w ramach programu przez uczestników programu, w sytuacji, gdy po 
nabyciu akcji: 

➢ nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków 
umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję 
członka Zarządu Spółki, 

➢ pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, 
prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub 

➢ pracownik, współpracownik lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 

 
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Akcjonariuszy powinno zagwarantować 
Emitentowi stabilność zatrudnienia w dłuższym przedziale czasowym, co jest niezwykle istotne 
zważywszy na rozwój Spółki oraz planowane przez nią kolejne projekty. 

16. GŁÓWNI AKCJONARIUSZE  

16.1. Imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały 
w kapitale Emitenta  

 

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE EMITENTA WEDŁUG STANU NA DATĘ PROSPEKTU 

Lp. Akcjonariusze 
posiadający więcej niż 
5% akcji Emitenta 

Liczba akcji Procent 
posiadanego 
kapitału 

Liczba głosów Procent 
głosów 

1 Venture Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty  

100.728 14,83% 100.728 14,83% 

2 Krzysztof Maciej Kwiatek 73.879 10,87% 73.879 10,87% 

3 Krzysztof Sałek 73.878 10,87% 73.878 10,87% 

4 Tomasz Michał Soból 73.752 10,85% 73.752 10,85% 

5 Marek Soból 51.650 7,60% 51.650 7,60% 

6 Aviva Investors Poland TFI 
SA – poprzez fundusze 
inwestycyjne 

36.259 5,34% 36.259 5,34% 

Razem 410.146 60,36% 410.146 60,36% 
Źródło: Emitent 
 
W odniesieniu do Venture FIZ Zarząd Emitenta nie posiada wiedzy na temat ostatecznych 
beneficjentów tego akcjonariusza. 

16.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają odmienne prawa głosu lub 
odpowiednie oświadczenie, że takie prawa głosu nie istnieją 

Każda Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni 
Akcjonariusze Emitenta nie posiadają odmiennego prawa głosu. 

16.3. Podmioty dominujące lub kontrolujące Emitenta 

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, Emitent – bezpośrednio lub pośrednio – nie należy do 
innego podmiotu (osoby) ani też nie jest – bezpośrednio lub pośrednio – przez taki podmiot (osobę) 
kontrolowany. Znaczni Akcjonariusze Spółki nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami. 
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16.4. Opis wszelkich znanych emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli emitenta 

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, na Datę Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie 
zawarł z innym akcjonariuszem Emitenta pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 
nabywania przez nich akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia 
trwałej polityki wobec Spółki. 

Na Datę Prospektu Spółce nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Spółki.  

17. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

17.1. Szczegółowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi 

Podmiotami powiązanymi Emitenta, w rozumieniu pkt 17.1 załącznika 1 do rozporządzenia 2019/980, 
z którymi Emitent zawierał transakcje o istotnym znaczeniu dla Emitenta w okresie objętym 
Historycznymi Informacjami Finansowymi i do Daty Prospektu są: 

A. Krzysztof Maciej Kwiatek – Prezes Zarządu Emitenta – świadczy na rzecz Emitenta usługi na 
podstawie umowy o świadczenie usług merytorycznych z dnia 14 marca 2017 r. (Lead Artist) i jest 
jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 73.879 akcji Emitenta, 
reprezentujących 10,87% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu; 

 

B. Krzysztof Sałek – członek Zarządu Emitenta – świadczy na rzecz Emitenta usługi na podstawie 
umowy o świadczenie usług merytorycznych z dnia 14 marca 2017 r. (Lead Programmer) i jest 
jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 73.878 akcji Emitenta, 
reprezentujących 10,87% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu; 

 

C. Tomasz Michał Soból - członek Zarządu Emitenta – świadczy na rzecz Emitenta usługi na 
podstawie umowy o świadczenie usług merytorycznych z dnia 14 marca 2017 r. (Lead Programmer) 
i jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 73.752 akcje 
Emitenta, reprezentujące 10,85% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo Tomasz Michał Soból jest bratem Marka Jacka Sobóla – 
akcjonariusza Emitenta, który na Datę Prospektu posiada łącznie 51.650 reprezentujących 7,60% 
udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

D. Marek Jacek Soból - do dnia 23 maja 2019r. Członek Zarządu Emitenta – do dnia 30 kwietnia 2019 
r. świadczył na rzecz Emitenta usługi na podstawie umowy o świadczenie usług merytorycznych z 
dnia 14 marca 2017 r. (Lead Level Designer) i jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na 
Datę Prospektu posiada łącznie 51.650 akcji Emitenta, reprezentujących 7,60% udziału w kapitale 
zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo Pan Marek Jacek Soból 
jest bratem Tomasz Michała Sobóla – akcjonariusza Emitenta, który na Datę Prospektu posiada 
łącznie 73.752 akcje Emitenta reprezentujące 10,85% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo 
w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 
E. Ryszard Brudkiewicz – członek Rady Nadzorczej Emitenta – spółka Kancelaria Radców Prawnych 

Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. z siedzibą w Poznaniu świadczy na rzecz Emitenta stałą obsługę 
prawną oraz świadczy na rzecz Emitenta usługi prawne związane z przeniesieniem notowań 
Emitenta na rynek regulowany. 

 
Umowa o świadczenie usług z Markiem Sobólem została rozwiązana na mocy porozumienia zawartego 
dnia 26 marca 2019 r. ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 r. 

Umowy pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 
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Poniżej przedstawiono informacje na transakcji z podmiotami powiązanymi od A. do E. w ostatnich 
czterech latach obrotowych. 

Tabela: Transakcje z podmiotami powiązanymi za ostatnie cztery lata obrotowe. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
 

(dane w złotych) 

ROK 
ZAKOŃCZONY  

ROK 
ZAKOŃCZONY  

ROK 
ZAKOŃCZONY  

ROK 
ZAKOŃCZONY  

Data 
Prospektu 

31 GRUDNIA 
2017 

31 GRUDNIA 
2018 

31 GRUDNIA 
2019 

31 GRUDNIA 
2020 

1. KRZYSZTOF KWIATEK  

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
(brutto) 

10 755,00 14 340,00 23 855,00 121 757,00 36 066,60 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych 
usług (brutto) 

188 707,00 236 155,00 301 840,00 280 000,00 41 820,00 

Premia (brutto) 0,00 0,00 60 241,00 180 723,00 0,00 

RAZEM 199 462,00 250 495,00 385 936,00 582 480,00 77 886,60 

2. KRZYSZTOF SAŁEK  

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
(brutto) 

10 755,00 14 340,00 23 855,00 121 757,00 36 066,60 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych 
usług (brutto) 

191 550,00 234 698,00 301 840,00 280 000,00 41 820,00 

Premia (brutto) 0,00 0,00 60 241,00 180 723,00 0,00 

RAZEM 202 305,00 249 038,00 385 936,00 582 480,00 77 886,60 

3. TOMASZ SOBÓL  

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
(brutto) 

10 755,00 14 340,00 23 855,00 121 757,00 35 675,56 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych 
usług (brutto) 

191 855,00 239 578,00 301 840,00 280 000,00 41 820,00 

Premia (brutto) 0,00 0,00 60 241,00 180 723,00 0,00 

RAZEM 202 610,00 253 918,00 385 936,00 582 480,00 77 495,56 

4. MAREK SOBÓL  

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 
(brutto) 

10 755,00 14 340,00 5 975,00 0,00 0,00 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych 
usług (brutto) 

191 511,00 218 748,00 82 890,00 0,00 0,00 

Premia (brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 202 266,00 233 088,00 88 865,00 0,00 0,00 

5. RYSZARD BRUDKIEWICZ 
    

 

Kwota wynagrodzeń (brutto) 
wypłaconych na rzecz Kancelarii Radców 
Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. 

62 474,07 79.566,63 51 660,62 199 854,07 26 286,82 

Źródło: Przeliczenia Emitenta na bazie danych księgowych 

Emitent zawarł z Kancelarią Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. z siedzibą w Poznaniu 
umowę o obsługę prawną w związku z przeniesieniem notowań akcji Emitenta na rynek główny GPW, 
w której uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe Kancelarii w kwocie 90.000 złotych netto, z czego 
w 2020 roku wypłacona została kwota 60.000 złotych netto (ujęta w tabeli za 2020 rok). Umowa 
została zawarta na warunkach rynkowych. 

18. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI 
FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

18.1. Historyczne informacje finansowe 

18.1.1. Historyczne informacje finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące 
ostatnie trzy lata obrotowe (lub okres od początku działalności emitenta, jeżeli jest 
krótszy), jak również sprawozdanie z badania za każdy rok 
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Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 tj. zbadane przez niezależnego biegłego 
rewidenta historyczne informacje finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wraz ze 
sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta zostały zaprezentowane w części 
„HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE” Prospektu. 

18.1.2. Zmiana dnia bilansowego  

Nie dotyczy. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miała miejsca zmiana 
dnia bilansowego. 

18.1.3. Standardy rachunkowości  

Historyczne Informacje Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, od 
1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku zostały 
sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami, oraz zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdaniach emitentów, w wersji obowiązującej 
na dzień zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2020 r. 

18.1.4. Zmiana ram rachunkowości  

W dniu 20 maja 2020 r. Spółka przyjęła nową Politykę Rachunkowości, z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2019 r. W ramach nowej Polityki Rachunkowości zmieniono przede wszystkim sposób 
prezentacji w bilansie nakładów ponoszonych przez Spółkę na produkcję gier. W poprzednim ujęciu 
prace związane z ukończonymi projektami (lub ich znaczącymi etapami) były prezentowane jako 
zapasy i rozliczane w rachunku wyników jako zmiana stanu produktów. W nowym podejściu są one 
ujmowane w bilansie jako wartości niematerialne i prawne, a następnie amortyzowane. Wobec braku 
jednoznacznych regulacji Ustawy o Rachunkowości w przedmiotowym zakresie decyzja Spółki 
wynikała między innymi z analizy sposobu ujmowania tych wielkości na bazie Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej stosowanych przez liderów polskiego rynku produkcji gier. 
Ponadto Spółka dąży do ujednolicenia zasad ewidencji i prezentacji nakładów na produkcję gier 
z perspektywy bilansowej i podatkowej (związanej m.in. z ulgą IP Box). 

18.1.5. Informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 

Firma audytorska Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E (podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych nr 4055) dokonała badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 oraz 
wydała do nich sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z badania 
Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 w imieniu Grant Thornton podpisał Marcin 
Diakonowicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 10524. 

Sprawozdanie z badania Historycznych Informacji Finansowych za lata 2019-2017 stanowi załącznik 
do niniejszego Prospektu. 

18.1.6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

18.1.7. Data informacji finansowych  

Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmują 
okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz od 16 grudnia 
2016 roku do 31 grudnia 2017 roku 

18.2. Śródroczne i inne informacje finansowe 

18.2.1. Kwartalne lub półroczne informacje finansowe po dacie swoich ostatnich sprawozdań 
finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta  
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Śródroczne Informacje Finansowe obejmują:  
 

− okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi, które zostały 
poddane przeglądowi biegłego rewidenta, oraz 
 

− okres III kwartału 2020 roku oraz dane narastające za okres 9 miesięcy 2020 roku 
niepodlegające badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań 
finansowych, które zostały opublikowane w formie raportu okresowego zgodnie z przepisami 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, oraz 
 

− okres IV kwartału 2020 roku oraz dane narastające za okres 12 miesięcy 2020 roku 
niepodlegające badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań 
finansowych, które zostały opublikowane w formie raportu okresowego zgodnie z przepisami 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 
 

Firma audytorska Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E (podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych nr 4055) dokonała przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2020 roku oraz wydała do nich raport z przeglądu bez zastrzeżeń. Raport z przeglądu 
Śródrocznych Informacji Finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku  w imieniu Grant 
Thornton podpisał Marcin Diakonowicz, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem 
ewidencyjnym 10524. 

Raport z przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych za I półrocze 2020 r. został zaprezentowany 
w części „ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE” niniejszego Prospektu. 

18.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

18.3.1. Historyczne roczne informacje finansowe poddane badaniu niezależnego biegłego 
rewidenta 

Historyczne Informacje Finansowe za lata 2019-2017 tj. zbadane przez niezależnego biegłego 
rewidenta historyczne informacje finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wraz ze 
sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta zostały zaprezentowane w części 
„HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE” Prospektu. 

18.3.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów 

Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt nie zawiera innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów. 

18.3.3. Informacje finansowe niepochodzące ze sprawozdań finansowych emitenta zbadanych 
przez biegłego rewidenta 

W Prospekcie zamieszczono Śródroczne Informacje Finansowe za okres III kwartału 2020 roku 
zawierające dane narastające za okres 9 miesięcy 2020 roku, a także Śródroczne Informacje 
Finansowe za okres IV kwartału 2020 roku zawierające dane narastające za okres 12 miesięcy 2020 
roku, które nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań 
finansowych, które zostały opublikowane w formie raportu okresowego zgodnie z przepisami 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

18.4. Informacje finansowe pro forma  

Emitent nie sporządza informacji finansowych pro-forma. 
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18.5. Polityka dywidendowa  

18.5.1. Opis polityki emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy oraz wszelkich ograniczeń w tym 
zakresie.  

Na Datę Prospektu Emitent nie określił polityki dywidendy.  

Na Datę Prospektu Zarząd nie podjął decyzji dotyczącej rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu 
wypłaty dywidendy oraz jej potencjalnej wysokości na kolejne lata. Decyzje w zakresie dywidendy 
będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego. Polityka 
w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości, każdorazowo będzie podlegać przeglądowi przez Zarząd 
w zależności od okoliczności. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu 
czynników istotnych dla Emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej 
działalności Spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej 
Emitenta oraz wskaźników zadłużenia. W przyszłości Emitent rozważy przeznaczenie stosownego 
procenta zysku na dywidendę, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku 
Emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu 
produkcji Spółki. 

18.5.2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 
informacjami finansowymi, skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji emitenta 
w celu umożliwienia dokonania porównania 

Spółka nie wypłacała dywidendy za lata obrotowe od momentu powstania do końca roku obrotowego 
zakończonego 31 grudnia 2019 roku włącznie, który objęty został Historycznymi Informacjami 
Finansowymi.  

W dniu 01 marca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w trybie art. 395 § 2 pkt 2 
KSH podjęło Uchwałę nr 7, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 1828/2018, o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. (tj. za okres od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017 
r.) w kwocie 633.893,68 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 
sześćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 6 z dnia 18 czerwca 2019 r., objętą protokołem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 5797/2019, 
postanowiło przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa 
miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) na 
pokrycie straty z lat ubiegłych i rozwój produktów Spółki. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 
20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 r., która weszła w życie z chwilą podjęcia 
(protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020r. sporządzony przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana 
za Rep. A nr 6341/2020) w ten sposób, że zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 
grudnia 2018 r. w kwocie 2.587.501,39 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 
jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczono na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością 
wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. 

W kolejnym roku obrotowym, tj. w roku 2019, Spółka osiągnęła zysk w kwocie 139.458,45 zł (sto 
trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy), który 
uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 r., która weszła w życie 
z chwilą podjęcia (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020 r. sporządzony przez notariusza 
w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 6341/2020) również przeznaczono na kapitał rezerwowy 
Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.  

18.6. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

18.6.1. Informacje na temat wszystkich postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych (łącznie ze wszelkimi postępowaniami w toku lub które, 
według wiedzy emitenta, mogą wystąpić), za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny 
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wpływ na sytuację finansową lub rentowność emitenta lub grupy, albo zamieszczenie 
stosownego oświadczenie stwierdzającego ich brak 

Spółka na Datę Prospektu oraz w okresie obejmującym co najmniej 12 miesięcy poprzedzających Datę 
Prospektu, nie jest, ani nie była stroną postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych 
lub arbitrażowych (łącznie ze wszelkimi postępowaniami w toku lub które, według najlepszej wiedzy 
Spółki, mogą wystąpić), które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny 
wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki. 

18.7. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej emitenta 

18.7.1. Opis wszystkich znaczących zmian w sytuacji finansowej grupy, które miały miejsce od 
końca ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane sprawozdanie 
finansowe lub śródroczne informacje finansowe, albo zamieszczenie stosownego 
oświadczenia stwierdzającego brak tego rodzaju zmian 

W październiku 2020 r. Emitent otrzymał pozytywną interpretację indywidualną przepisów prawa 
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prawa 
Spółki do produkowanych gier komputerowych należy zakwalifikować jako kwalifikowane prawa 
własności intelektualnej, a co za tym idzie, czy dochód Spółki uzyskany ze sprzedaży gier 
komputerowych może, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów, podlegać 
preferencyjnemu opodatkowaniu w stawce 5% ("IP BOX"). Z punktu widzenia działalności Spółki, 
możliwość skorzystania z preferencji IP BOX wpłynie bezpośrednio na wysokość potencjalnych 
zobowiązań podatkowych Spółki oraz tym samym pozytywnie na jej wyniki finansowe. 

19. DODATKOWE INFORMACJE 

19.1. Kapitał zakładowy 

19.1.1. Kwota wyemitowanego kapitału oraz dla każdej klasy kapitału zakładowego 

Na Datę Prospektu wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436 zł (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, w tym: 

➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda; 

➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii 
B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;  

➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

 

679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) wyemitowanych 
łącznie przez Emitenta akcji zostało opłaconych w całości. 

Na pokrycie akcji obejmowanych przez Krzysztofa Macieja Kwiatka, Krzysztofa Sałka, Tomasza 
Michała Sobóla oraz Marka Jacka Sobóla w kapitale zakładowym zawiązywanej Spółki, założyciele ci 
wnieśli indywidualnie wkłady niepieniężne o wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każdy, o łącznej 
wartości 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Wkłady te zostały pokryte prawami autorskimi do 
konceptu GREEN HELL. Umowa przeniesienia tych praw została zawarta przez Założycieli ze Spółką 
dnia 02 lutego 2017 r.  
 
Pozostałe Akcje w kapitale zakładowym Emitenta zostały pokryte wkładem pieniężnym.  

Na początek roku 2019 liczba akcji znajdujących się w obrocie to 410.000 akcji. 

Na koniec roku 2019 liczba akcji znajdujących się w obrocie to 679.436 akcji. 

19.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału. 
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Na Datę Prospektu nie istnieją akcje w kapitale zakładowym Spółki, które nie reprezentują kapitału 
(nie stanowią udziału w kapitale).  

19.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta lub 
innych osób w jego imieniu bądź w posiadaniu podmiotów zależnych emitenta 

Na Datę Prospektu nie istnieją akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta lub innych osób w jego imieniu, 
bądź w posiadaniu podmiotów zależnych Emitenta. 

19.1.4. Liczba wszelkich zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 
wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem warunków, 
którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja 

Na Datę Prospektu nie istnieją zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub 
papiery wartościowe z warrantami w odniesieniu do kapitału zakładowego Spółki. 

19.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub o zobowiązaniu do 
podwyższeniach kapitału, a także o dotyczących ich warunkach 

Na Datę Prospektu nie istnieją prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału 
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub podwyższenia kapitału Spółki. 

19.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem 
opcji, a także szczegółowy opis takich opcji, włącznie z opisem osób, których takie opcje 
dotyczą 

Nie dotyczy. Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu 
obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów 
w jakichkolwiek jednostkach zależnych. 

19.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego, z podkreśleniem informacji o wszelkich 
zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 

W dniu powstania Spółki na mocy aktu założycielskiego sporządzonego przed notariusz Sylwią 
Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep A nr 4475/2016, jej kapitał zakładowy wynosił 
500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.  

Pierwotnie, w dniu 16 grudnia 2016 roku, akcje w Spółce zostały objęte w następujący sposób: 
➢ spółka pod firmą BLITE FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

objęła 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A1 do A100000, o wartości 
nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 
złotych; 

➢ Krzysztof Maciej Kwiatek objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 
A100001 do A200000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, 
o łącznej wartości nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Krzysztof Sałek objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A200001 do 
A300000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości 
nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Tomasz Michał Soból objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A300001 
do A400000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej 
wartości nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Marek Jacek Soból objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A400001 do 
A500000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości 
nominalnej 100.000 złotych. 
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Na pokrycie akcji obejmowanych przez Krzysztofa Macieja Kwiatka, Krzysztofa Sałka, Tomasza 
Michała Sobóla oraz Marka Jacka Sobóla w kapitale zakładowym zawiązywanej Spółki, założyciele ci 
wnieśli indywidualnie wkłady niepieniężne o wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każdy, o łącznej 
wartości 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Wkłady te zostały pokryte prawami autorskimi do 
konceptu GREEN HELL. Umowa przeniesienia tych praw została zawarta przez Założycieli ze Spółką 
dnia 02 lutego 2017 r. Akcje spółki pod firmą BLITE FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie zostały pokryte wkładem pieniężnym. 
 
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 marca 2017 r. uchwałą nr 1 dokonało 
m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 147.082 zł tj. z kwoty 500.000 zł do kwoty 647.082 
zł, poprzez emisję 147.082 nowych akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł i cenie 
emisyjnej 17 zł każda o numerach od B 000001 do B 147082. Akcje serii B zostały zaoferowane 
w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Oferta objęcia akcji serii B została 
skierowana do Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanego do 
rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział 
Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1093. Jednocześnie w związku z powyższym dokonano 
stosownej zmiany statutu Spółki. Protokół notarialny został sporządzony przez notariusza 
w Warszawie Tomasza Cygana Rep. A nr 1831/2017. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym w ten 
sposób kapitale zakładowym spółki zostały na podstawie umowy z dnia 24 marca 2017 r. objęte przez 
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod 
numerem RFI 1093 i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.394 zł. Rejestracja w rejestrze 
sądowym przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji imiennych serii B miała 
miejsce dnia 18 kwietnia 2017 roku. 
 
W dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 1 podjętą w dniu 09 
października 2017 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie 
Magdalenę Nowak za Rep. A nr 8687/2017dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 32.354 zł - tj. do kwoty nie mniejszej niż 647.083 zł i nie 
większej niż 679.436 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 32.354 nowych akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 0001 do 32354, w drodze oferty 
publicznej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji została ustalona uchwałą Zarządu Spółki 
z dnia 21 listopada 2017 r. nr 2/11/2017 na kwotę 65 zł za jedną akcję. Oświadczeniem z dnia 18 
grudnia 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Magdalenę 
Nowak za Rep. A nr 11006/2017 Zarząd Spółki potwierdził, iż w drodze oferty publicznej objęto 32.354 
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 0001 do 
32354, a więc objęty został kapitał zakładowy w wysokości 32.354 zł. Kwota uzyskana z opłacenia 
akcji serii C wyniosła 2.103.010 zł. Rejestracja w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy 
podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji imiennych serii C miała miejsce w dniu 24 kwietnia 2018 
roku. 

19.2. Akt założycielski i umowa spółki 

19.2.1. Rejestr oraz w stosownych przypadkach, numer wpisu do rejestru oraz krótki opis 
przedmiotu i celów działalności emitenta oraz miejsce, w którym można znaleźć te 
pozycje w aktualnym akcie założycielskim i aktualnej umowie spółki 

Rejestr dla Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 
0000666293. 

 

Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji 
gier na komputery PC oraz w następnej kolejności na konsole Sony PlayStation 4 i Microsoft Xbox One, 
oraz platformy VR. Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji 
cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform, w szczególności platformy STEAM, która jest 
największym dystrybutorem gier na świecie.  

Przedmiot działalności Spółki został oznaczony w § 6 Statutu i obejmuje:  
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➢ 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - działalność przeważająca, 
➢ 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 
➢ 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych, 
➢ 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 
➢ 63.12.Z. działalność portali internetowych, 
➢ 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
➢ 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne, 
➢ 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk, 
➢ 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 
➢ 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  
➢ 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych. 

 

19.2.2. W przypadku, gdy istnieje więcej niż jedna klasa istniejących akcji, opis praw, 
przywilejów i ograniczeń związanych z każdą klas 

W spółce nie istnieje więcej niż jedna klasa istniejących akcji. 

19.2.3. Krótki opis wszelkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta, które 
mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 
emitentem 

Statut ani żadne regulaminy wewnętrzne Spółki nie zawierają postanowień, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Spółką. 

20. ISTOTNE UMOWY 

20.1. Streszczenie istotnych umów 

Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia Prospektowego nie określają 
szczegółowych kryteriów w zakresie oceny istotności zawieranych umów.  

Za istotne zostały przez Emitenta uznane: (i) umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki 
o wartości przekraczającej 10% wartości przychodów Spółki ze sprzedaży za okres ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych, wynikających z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego; (ii) 
istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, które nie spełniają kryterium 
finansowego wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże kwalifikowane są przez Emitenta jako istotne 
ze względu na ich znaczący wpływ na kluczowe dla Emitenta obszary działalności; oraz (iii) istotne 
umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Spółki.  

Umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności mogą zostać uznane przez Emitenta za istotne 
ze względu na: (i) ich wartość stanowiącą co najmniej 10% wartości przychodów Spółki ze sprzedaży 
za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, wynikających z rocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego; lub (ii) ich znaczący wpływ na kluczowe dla Emitenta obszary działalności 
lub na ich finansowanie.  

Umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki 

Umowy dystrybucyjne  

Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Valve Corporation dnia 19 lutego 2018 roku  
 
Emitent zawarł w dniu 19 lutego 2018 roku z Valve Corporation z siedzibą w Waszyngtonie USA 
(„VALVE”) umowę o dystrybucję produktów Emitenta poprzez platformę internetową o nazwie STEAM 
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(„Umowa Dystrybucji 1”). Na podstawie Umowy Dystrybucji 1, Emitent zobowiązał się do 
dostarczania VALVE swoich produktów, w celu udostępnienia ich konsumentom na platformie STEAM 
i udzielił VALVE niewyłącznej licencji do wewnętrznego powielania, używania i modyfikowania 
produktów Emitenta w zakresie niezbędnym w szczególności do dystrybuowania Gry Emitenta poprzez 
platformę STEAM oraz do dystrybucji produktów Emitenta poprzez platformę STEAM. Na podstawie 
Umowy Dystrybucji 1 VALVE prowadzi również działania marketingowe powiązane z dystrybucją Gry. 
Jednocześnie wyraźnie zastrzeżono, że prawa autorskie i wszystkie związane z Grą prawa własności 
intelektualnej pozostają przy Spółce. 
 
Zgodnie z Umową Dystrybucji 1 Emitent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia związanego ze 
sprzedażą Gry przez VALVE. W odniesieniu do Gry wynagrodzenie Emitenta stanowi określony procent 
przychodów osiągniętych przez VALVE ze sprzedaży Gry na platformie STEAM. Rozliczenia następują 
miesięcznie, na podstawie raportów przychodów i kosztów, które VALVE jest zobowiązany dostarczać 
Emitentowi.  
 
Niezależnie od powyższego Emitentowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w postaci 
odpowiedniego procenta przychodu brutto faktycznie otrzymanego przez VALVE z dystrybucji Wkładu 
do STEAM Workshop, w rozumieniu nadanym Umową.  
 
Umowa Dystrybucji 1 zawiera postanowienia zobowiązujące do zachowania tajemnicy w stosunku do 
informacji poufnych.  
 
Umowa Dystrybucji 1 zawarta została na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy Dystrybucji 1 z zachowaniem trzydziestodniowego terminu 
wypowiedzenia. Każda ze stron może rozwiązać Umowę Dystrybucji 1 ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli druga Strona istotnie naruszy jakiekolwiek oświadczenie zawarte w Umowie Dystrybucji 1 lub 
którykolwiek z jej warunków i nie zdołała naprawić przedmiotowego naruszenia w ciągu trzydziestu 
(30) dni po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o naruszeniu i wezwania do usunięcia go, lub gdy 
w stosunku do drugiej Strony zaistnieje jedno z poniższych zdarzeń: (a) Strona stanie się 
niewypłacalna lub nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie lub dokonuje cesji na rzecz 
wierzycieli; (b) wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez Stronę na mocy jakiejkolwiek 
zagranicznej, stanowej lub amerykańskiej federalnej ustawy o upadłości, ustawy o zarządzie 
komisarycznym lub podobnej ustawy, w ich obecnym lub przyszłym brzmieniu; lub (c) wniosek 
o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez jakąkolwiek stronę trzecią, lub gdy wniosek 
o ogłoszenie upadłości złożony przez stronę trzecią nie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez daną 
Stronę w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty złożeniu wniosku.  
 
Ze względu na udział przychodów realizowanych na podstawie Umowy Dystrybucji 1 w ogólnej kwocie 
przychodów Emitenta, Emitent kwalifikuje Umowę Dystrybucji, 1 jako umowę uzależniającą 
Emitenta. 
  
Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Forever Entertainment S.A. dnia 15 marca 
2019 roku 

W dniu 15 marca 2019 r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą Forever Entertainment S.A. („Forever”) 
umowę dotyczącą portowania Gry na platformę dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch oraz dystrybucji 
produktu powstałego w wyniku dokonania przez Forever opracowania Gry w celu jej dostosowania do 
warunków technicznych platformy Nintendo Switch („Umowa Dystrybucji 2”). Na warunkach 
ustalonych Umową Dystrybucji 2 Spółka udzieliła Forever bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, 
wyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z Gry w zakresie koniecznym do dokonania przez 
Forever opracowania Gry na potrzeby platformy Nintendo i jej implementowania na platformę 
Nintendo, na polach eksploatacji wyszczególnionych w Umowie. Jednocześnie Spółka udzieliła, na 
warunkach przewidzianych Umową Dystrybucji 2 zgody m.in. na dystrybucję przez Forever powstałego 
w wyniku opracowania Gry na potrzeby platformy Nintendo Switch produktu na platformie Nintendo 
Switch. Forever zobowiązał się do zapewnienia certyfikacji produktu w terminie do dnia 31 grudnia 
2019 r. pod rygorem odstąpienia przez emitenta od Umowy Dystrybucji 2. Stosownie do Umowy 
Dystrybucji 2 wszelkie działania marketingowe w stosunku do produktu prowadzi na swój koszt 
Forever. Wszelkie działania marketingowe podejmowana przez Forever i na koszt Forever w stosunku 
do produktu powstałego w wyniku opracowania Gry na potrzeby platformy Nintendo Switch muszą 
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uzyskać uprzednią akceptację Spółki. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w stosunku do ustalania cen 
produktu powstałego w wyniku opracowania Gry na potrzeby platformy Nintendo Switch.  
 
Zgodnie z Umową Dystrybucji 2 Emitent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia związanego ze 
sprzedażą Gry przez Forever. W odniesieniu do Gry wynagrodzenie Emitenta stanowi określony 
procent przychodów osiągniętych przez Forever ze sprzedaży Gry na platformie Nintendo Switch. Po 
upływie każdego miesiąca kalendarzowego Forever jest zobowiązany przedstawić Emitentowi raport 
sprzedażowy za ten miesiąc. Emitent ma prawo kontrolowania Forever, nie częściej niż dwa razy 
w roku pod kątem rzetelności przedstawionych w takim raporcie danych. Koszty audytu obciążają 
Emitenta z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy kwota niedopłaty wynosi dziesięć procent lub więcej 
w badanym okresie, koszty te obciążają Forever. Umowa zawiera rozbudowane postanowienia 
zobowiązujące do zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych. 
 
Licencja udzielona została na czas oznaczony 5 (pięciu) lat, przy czym po upływie 5 (pięciu) lat 
obowiązywania Licencji, Licencja przekształca się w Licencję udzieloną na czas nieoznaczony.  
 
Forever ma prawo, zgodnie z Umową Dystrybucji 2 w każdym czasie rozwiązać tę Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Emitenta o zamiarze wypowiedzenia 
Umowy Dystrybucji 2 oraz udzielenia mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni terminu 
do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków, w przypadku rażącego naruszania przez Emitenta 
postanowień Umowy Dystrybucji 2, polegającego na: 
➢ nieprzekazaniu w terminach przewidzianych umową kodu źródłowego Gry; 
➢ nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień Licencjodawcy, o których mowa w § 2 Umowy 

Dystrybucji 2 (dotyczących w ogólności praw autorskich do Gry). 
 
Emitentowi przysługuje w każdym czasie prawo rozwiązania Umowy Dystrybucji 2 ze skutkiem 
natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Forever o zamiarze wypowiedzenia 
Umowy Dystrybucji 2 oraz udzielenia mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni terminu 
do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków, w przypadku rażącego naruszania przez Forever 
postanowień Umowy Dystrybucji 2, polegającego na: 
➢ opóźnieniu w zapłacie Wynagrodzenia za co najmniej jeden okres płatności, trwającego powyżej 

30 (trzydzieści) dni;  
➢ prowadzenie dystrybucji lub sprzedaży Produktu po cenach w stosunku, do których Emitent nie 

udzielił w sposób ustalony Umową zgody; 
➢ naruszenia postanowień umownych dotyczących przekazywania raportów sprzedaży; 
➢ naruszenia postanowień umownych dotyczących audytu w zakresie w jakim dotyczą 

umożliwienia jego przeprowadzenia w sposób ustalony Umową Dystrybucji 2; 
➢ działań naruszających dobre imię Emitenta poprzez wykorzystanie oznaczeń w sposób sprzeczny 

z założeniami opisanymi w § 4 ust. 3 Umowy Dystrybucji 2.; 
 
Umowa Dystrybucji 2 przewiduje także, że po upływie 5 lat obowiązywania Licencji, każda ze Stron 
może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (trzy) miesiące, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Z dniem wygaśnięcia Umowy - wskutek odstąpienia, upływu czasu, na jaki została zawarta bądź 
wypowiedzenia – Forever na pisemne żądanie Spółki przeniesie na Spółkę wszystkie majątkowe prawa 
autorskie do Produktu oraz wszystkich praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem do udzielania 
zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania 
i rozporządzania Produktem, w kraju i za granicą na polach eksploatacji wyszczególnionych 
w Umowie Dystrybucji 2 i na warunkach w niej przewidzianych. 

 
Umowa dystrybucji produktów Emitenta zawarta z Incuvo S.A. dnia 16 marca 2020 roku, 
aneksowana dnia 07 kwietnia 2020 roku 
 
W dniu 16 marca 2020 r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą Incuvo S.A. („INCUVO”) umowę dotyczącą 
portowania Gry na platformy wirtualnej rzeczywistości (STEAM, Oculus Rift S, Oculus Quest, HTC Vive 
oraz STEAM VR oraz inne platformy wirtualnej rzeczywistości, które powstaną w przyszłości, 
z wyłączeniem platform Sony oraz Microsoft) - („Platformy VR”) oraz dystrybucji produktów 
powstałych w wyniku dostosowania kodu Gry do warunków technicznych Platform VR na tychże 
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Platformach VR („Umowa Dystrybucji 3”). Na warunkach ustalonych Umową Dystrybucji 3 Spółka 
udzieliła INCUVO bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, wyłącznej licencji uprawniającej do 
korzystania z Gry w zakresie koniecznym do dokonania przez Incuvo opracowania Gry na potrzeby 
Platform VR i jej implementowania na te platformy, na polach eksploatacji wyszczególnionych 
w Umowie. Jednocześnie Spółka udzieliła, na warunkach przewidzianych Umową Dystrybucji 3 zgody 
m.in. na dystrybucję przez INCUVO powstałych w wyniku opracowania Gry na potrzeby Platform VR 
produktów na Platformach VR. Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia certyfikacji produktu na 
Platformie VR STEAM w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., na Platformie VR Oculus Rift S i HTC Vive 
do dnia 30 czerwca 2022 r., zaś na Platformie VR Oculus Quest do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku, 
gdy produkt nie uzyska certyfikacji na Platformę VR STEAM w terminie do dnia 20 czerwca 2021 r. 
Emitent ma prawo odstąpienia od Umowy Dystrybucji 3 w całości. W przypadku, gdy produkt nie 
uzyska certyfikacji na Platformę VR Oculus Rift S i HTC Vive w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., 
Emitent ma prawo odstąpienia od Umowy Dystrybucji 3 w części dotyczącej tych platform VR oraz 
Platformy VR Oculus Quest i platform VR, które powstaną w przyszłości. W przypadku, gdy produkt 
nie uzyska certyfikacji na Platformę VR Oculus Quest w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., Emitent 
ma prawo odstąpienia od Umowy Dystrybucji 3 w części Platformy VR Oculus Quest i platform VR, 
które powstaną w przyszłości. Licencja udzielona jest na czas oznaczony, od dnia zawarcia Umowy 
Dystrybucji 3 na 5 (pięć) lat, przy czym po upływie 5 (pięciu) lat obowiązywania Licencji, Licencja 
przekształca się w Licencję udzieloną na czas nieoznaczony. Licencja, po jej przekształceniu się 
w licencję na czas nieoznaczony, może być wypowiedziana przez każdą ze Stron za 3 (trzy) 
miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Emitentowi 
przysługuje prawo do cofnięcia zgody na dystrybucję, jeżeli Produkt nie został rozpowszechniony: na 
Platformie VR STEAM w terminie do dnia 20 lipca 2021 r., na Platformie VR Oculus Rift S i HTC Vive 
do dnia 30 lipca 2022r., na Platformie VR Oculus Quest w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Wszelkie 
działania marketingowe podejmowana przez INCUVO i na koszt INCUVO w stosunku do produktu 
powstałego w wyniku opracowania Gry na potrzeby Platform VR muszą uzyskać uprzednią akceptację 
Spółki. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w stosunku do ustalania cen produktu powstałego w wyniku 
opracowania Gry na potrzeby Platform.  
 
Zgodnie z Umową Dystrybucji 3 Emitent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia związanego ze 
sprzedażą Produktów przez INCUVO na wszystkich Platformach VR. W odniesieniu do Gry 
wynagrodzenie Emitenta stanowi określony procent rzeczywiście uzyskanych przez INCUVO łącznych 
przychodów z tytułu sprzedaży wszystkich Produktów na wszystkich Platformach VR, zaksięgowanych 
na rachunkach przypisanych do kont INCUVO na poszczególnych Platformach VR, po potrąceniu 
kosztów związanych z kosztami dystrybucji w postaci prowizji właściciela danej Platformy VR. 
Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie z dołu począwszy od dnia, w którym dany Produkt został 
wprowadzony do sprzedaży na danej Platformie VR. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego 
INCUVO jest zobowiązany przedstawić Emitentowi raport sprzedażowy za ten okres. Emitent ma 
prawo kontrolowania INCUVO, nie częściej niż dwa razy w roku pod kątem rzetelności 
przedstawionych w takim raporcie danych. Koszty audytu obciążają Emitenta z zastrzeżeniem, że 
w sytuacji gdy kwota niedopłaty wynosi dziesięć procent lub więcej w badanym okresie, koszty te 
obciążają INCUVO. Umowa Dystrybucji 3 zawiera rozbudowane postanowienia zobowiązujące do 
zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych.  
 
INCUVO ma prawo, zgodnie z Umową Dystrybucji 3 w każdym czasie rozwiązać Umowę Dystrybucji 3 
ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Emitenta o zamiarze 
wypowiedzenia Umowy Dystrybucji 3 oraz udzielenia mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 
(czternaście) dni terminu do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków, w przypadku rażącego 
naruszania przez Emitenta postanowień Umowy Dystrybucji 3, polegającego na: 
➢ nieprzekazaniu w terminach przewidzianych umową kodu źródłowego Gry; 
➢ nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień Licencjodawcy, o których mowa w § 2 Umowy 

Dystrybucji 3 (dotyczących w ogólności praw autorskich do Gry). 
 
Emitentowi przysługuje w każdym czasie prawo rozwiązania Umowy Dystrybucji 3 ze skutkiem 
natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia INCUVO zamiarze wypowiedzenia 
Umowy Dystrybucji 3 oraz udzielenia mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni terminu 
do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków, w przypadku rażącego naruszania przez INCUVO 
postanowień Umowy Dystrybucji 3, polegającego na: 
➢ opóźnieniu w zapłacie Wynagrodzenia za co najmniej jeden okres płatności, trwającego powyżej 
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30 (trzydzieści) dni;  
➢ prowadzenie dystrybucji lub sprzedaży Produktu po cenach w stosunku, do których Emitent nie 

udzielił w sposób ustalony Umową zgody; 
➢ naruszenia postanowień umownych dotyczących przekazywania raportów sprzedaży; 
➢ naruszenia postanowień umownych dotyczących audytu w zakresie, w jakim dotyczą 

umożliwienia jego przeprowadzenia w sposób ustalony Umową Dystrybucji 3; 
➢ działań naruszających dobre imię Emitenta poprzez wykorzystanie oznaczeń w sposób sprzeczny 

z założeniami opisanymi w § 4 ust. 3 Umowy Dystrybucji 3. 
 
Z dniem wygaśnięcia Umowy Dystrybucji 3 - wskutek odstąpienia, upływu czasu, na jaki została 
zawarta bądź wypowiedzenia – INCUVO na pisemne żądanie Spółki przeniesie na Spółkę wszystkie 
majątkowe prawa autorskie do Produktu oraz wszystkich praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem 
do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie 
korzystania i rozporządzania Produktem, w kraju i za granicą na polach eksploatacji 
wyszczególnionych w Umowie Dystrybucji 3 i na warunkach w niej przewidzianych. 
 
Umowa Dystrybucji 2 oraz Umowa Dystrybucji 3 zostały uznane przez Emitenta za istotne ze względu 
na realizację za ich pomocą kluczowego dla Emitenta celu, czyli zmniejszenia stopnia uzależnienia 
od Valve Corporation. 

Poza Umową Dystrybucji 2 oraz Umową Dystrybucji 3 Emitent nie identyfikuje innych umów istotnych 
ze względu na ich znaczący wpływ na kluczowe dla Emitenta obszary działalności.  

Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Spółki 

Na Datę Prospektu żadna z zawartych przez Emitenta poza tokiem normalnej działalności umów nie 
została zakwalifikowana przez Emitenta do umów istotnych. 

Licencje, patenty i podobne umowy 

Spółka nie jest uzależniona od żadnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej ani od 
patentów lub licencji. 

Umowy finansowe 

Spółka do Daty Prospektu nie zawierała umów dotyczących finansowania jej działalności. Również 
w przyszłości Zarząd nie planuje korzystania z finansowania zewnętrznego. 

Umowy spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta 

Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących 
Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach 
zależnych, nie istnieją zatem umowy zawarte przez członków grupy. 

21. DOSTĘPNE DOKUMENTY 

21.1. Oświadczenie 

W okresie ważności Prospektu, Emitent udostępni do publicznej wiadomości następujące dokumenty:  

(i) Statut; (ii) aktualny odpis z KRS Spółki; (iii) sprawozdanie finansowe; (iv) historyczne informacje 
finansowe Spółki za każdy z trzech lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu oraz; 
(v) opinie z badania sprawozdań finansowych Spółki za każdy z trzech lat obrotowych 
poprzedzających publikację Prospektu. Zostaną one umieszczone w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Spółki (www.creepyjar.com). 

Ponadto, niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, Prospekt zostanie udostępniony na 
stronie internetowej Spółki (www.creepyjar.com) oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej 
(www.dmnavigator.pl). 

http://www.creepyjar.com/
http://www.creepyjar.com/
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Także suplementy do Prospektu oraz komunikaty aktualizujące będą dostępne na stronie internetowej 
Spółki (www.creepyjar.com) oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl) 
(w formie elektronicznej). 
Spółka, na żądanie osoby zainteresowanej zgłoszone w terminie ważności Prospektu, dostarczy tej 
osobie Prospekt w postaci drukowanej, w miejscu przyjęcia żądania.  

22. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

22.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 

Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R. 
 

Działając w imieniu Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 9 (kod pocztowy: 
01-360) Warszawa (KRS 0000666293) niniejszym oświadczamy, że poziom kapitału obrotowego, 
rozumianego jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych 
płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, wystarcza na pokrycie jego 
potrzeb w okresie co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty Prospektu. 

 

____________________________ 
Tomasz Soból 

Członek Zarządu 

____________________________ 
Krzysztof Sałek 

Członek Zarządu 
 

22.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Poniżej zaprezentowano informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Emitenta na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Informacje dotyczące kapitalizacji i zadłużenia, zostały ustalone w oparciu o niezbadane informacje 
finansowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 r. (zł) 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 110 849,24 

1. Gwarantowane - 

2. Zabezpieczone - 

3. Niegwarantowane/Niezabezpieczone 110 849,24 

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 421 801,21 

1. Gwarantowane - 

2. Zabezpieczone - 

3. Niegwarantowane/Niezabezpieczone 421 801,21 

 

I. Kapitalizacja (Kapitał własny) 31 964 141,73 

1. Kapitały zakładowy (akcyjny) 679 436,00 

2.  Kapitał zapasowy 3 501 831,36 

3. Inne rezerwy (Kapitał rezerwowy i pozostały kapitał) 9 003 972,49 

4. Różnice kursowe z przeliczenia - 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 133 023,49 

6. Zysk (strata) netto 18 645 878,39 

 

http://www.creepyjar.com/
https://www.imsig.pl/krs/0000666293
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Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej została przedstawione poniżej. 

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej na dzień 31 grudnia 2020 r. (zł) 

A. Środki pieniężne 27 977 404,35 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 

D. Płynność (A+B+C) 27 977 404,35 

E. Bieżące należności finansowe - 

F. Krótkoterminowe zadłużenie - 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 110 849,24 

H. Wyemitowane obligacje krótkoterminowe - 

I. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe - 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H+I) 110 849,24 

K. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (J-E-D) -27 866 555,11 

L. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe - 

M. Wyemitowane obligacje długoterminowe - 

N. Inne długoterminowe kredyty, pożyczki i leasing 421 801,21 

O. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (L+M+N) 421 801,21 

P. Zadłużenie finansowe netto (K+O) -27 444 753,9 
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23. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

23.1. Opis rodzaju i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub 
dopuszczenia do obrotu, w tym międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy 
(„ISIN”) 

Niniejszy Prospekt stanowi podstawę do ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 679.436 (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 
każda, w tym: 

➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda; 

➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 

➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

 
W przypadku braku spełnienia wymogów dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym 
Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym. 

Akcje Dopuszczane na Datę Prospektu, są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLCRPJR00019. 

23.2. Przepisy prawne, na mocy których utworzono papiery wartościowe 

W dniu powstania Spółki na mocy aktu założycielskiego sporządzonego przed notariusz Sylwią 
Jankiewicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, za Rep. A nr 4475/2016, jej kapitał zakładowy 
wynosił 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych 
imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.  

Pierwotnie, w dniu 16 grudnia 2016 roku, akcje w Spółce zostały objęte w następujący sposób: 
➢ spółka pod firmą BLITE FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

objęła 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A1 do A100000, o wartości 
nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 
złotych; 

➢ Krzysztof Maciej Kwiatek objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 
A100001 do A200000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, 
o łącznej wartości nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Krzysztof Sałek objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A200001 do 
A300000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości 
nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Tomasz Michał Soból objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A300001 
do A400000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej 
wartości nominalnej 100.000 złotych; 

➢ Marek Jacek Soból objął 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A400001 do 
A500000, o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej po 1 złoty każda, o łącznej wartości 
nominalnej 100.000 złotych. 

 
Na pokrycie akcji obejmowanych przez Krzysztofa Macieja Kwiatka, Krzysztofa Sałka, Tomasza 
Michała Sobóla oraz Marka Jacka Sobóla w kapitale zakładowym zawiązywanej Spółki, założyciele ci 
wnieśli indywidualnie wkłady niepieniężne o wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każdy i o łącznej 
wartości 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Wkłady te zostały pokryte prawami autorskimi do 
konceptu GREEN HELL. Umowa przeniesienia tych praw została zawarta przez Założycieli ze Spółką 
dnia 02 lutego 2017 r. Akcje objęte przez spółkę pod firmą BLITE FUND spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zostały pokryte wkładem pieniężnym. 
 
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 13 marca 2017 r. uchwałą nr 1 dokonało 
m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 147.082,00 zł tj. z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 
647.082 zł, poprzez emisję 147.082 nowych akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 
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1 zł i cenie emisyjnej 17 zł każda o numerach od B 000001 do B 147082. Akcje serii B zostały 
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Oferta objęcia akcji serii 
B została skierowana do Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wpisanego 
do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział 
Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1093. Jednocześnie w związku z powyższym dokonano 
stosownej zmiany statutu Spółki. Protokół notarialny został sporządzony przez notariusza 
w Warszawie Tomasza Cygana Rep. A nr 1831/2017. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym w ten 
sposób kapitale zakładowym spółki zostały na podstawie umowy z dnia 24 marca 2017 r. objęte przez 
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod 
numerem RFI 1093 i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.394 zł. Rejestracja w rejestrze 
sądowym przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji imiennych serii B miała 
miejsce dnia 18 kwietnia 2017 r. 
 
W dalszej kolejności uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 09 października 
2017 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Magdalenę 
Nowak za Rep. A nr 8687/2017 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 32.354 zł tj. do kwoty nie mniejszej niż 647.083 zł i nie większej 
niż 679.436 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 32.354 nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 0001 do 32354, w drodze oferty 
publicznej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji została ustalona uchwałą Zarządu Spółki 
z dnia 21 listopada 2017 r. nr 2/11/2017 na kwotę 65 zł za jedną akcję. Oświadczeniem z dnia 18 
grudnia 2017 r. objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Magdalenę 
Nowak za Rep. A nr 11006/2017 Zarząd Spółki potwierdził, iż w drodze oferty publicznej objęto 32.354 
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 0001 do 
32354, a więc objęty został kapitał zakładowy w wysokości 32.354 zł. Kwota uzyskana z opłacenia 
akcji serii C wyniosła 2.103.010 zł. Rejestracja w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy 
podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji imiennych serii C miała miejsce dnia 24 kwietnia 2018 r. 
 
Na Datę Prospektu wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436 zł (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i dzielił się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, w tym: 

➢ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda; 

➢ 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii 
B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;  

➢ 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 
 

23.3. Wskazanie czy papiery wartościowe są papierami wartościowymi imiennymi, czy na 
okaziciela, oraz czy mają one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane  

Zgodnie z § 10 ust.1 Statutu, wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają 
zamianie na akcje imienne.  

Pierwotnie akcje Spółki serii A i B były akcjami imiennymi. NWZA Spółki Creepy Jar SA z dn. 09 
października 2017 r. uchwałą nr 4 i 5 wyraziło zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki, na wniosek 
Akcjonariuszy, zamiany łącznie 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz wszystkich akcji 
zwykłych imiennych serii B na akcje na okaziciela. Jednocześnie dokonano stosownej zmiany statutu 
Spółki (protokół notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Magdalenę Nowak Rep. A nr 
8687/2017). Na tym samym NWZA podjęto uchwałę nr 2, na mocy której postanowiono ubiegać się 
o wprowadzenie m.in. 100.000 akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 
Obrotu (rynek NewConnect), wyrażono zgodę na dokonanie dematerializacji m.in. 100.000 akcji serii 
A oraz udzielono Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszystkich czynności faktycznych 
i prawnych koniecznych do wprowadzenia m.in. 100.000 akcji serii A do obrotu zorganizowanego 
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz mających na celu dokonanie 
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dematerializacji, w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację m.in. 100.000 akcji serii A 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. Uchwałą Zarządu nr 1/10/2017 z dn. 09 października 2017 r. dokonano zamiany m.in. łącznie 
100.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz wszystkich akcji zwykłych imiennych serii B na akcje 
na okaziciela, unieważniono oraz zniszczono dotychczasowe odcinki zbiorowe obejmujące akcje 
imienne oraz sporządzono i wydano nowe odcinki zbiorowe akcji na okaziciela. Rejestracja 
w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy zmian statutu Spółki w zakresie zmiany formy 100.000 akcji 
serii A oraz 147.082 akcji serii B nastąpiła dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 18 ZWZA Creepy Jar SA 
z dnia 01 marca 2018 r. objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie 
Tomasza Cygana Rep. A nr 1828/2018 wyrażono zgodę na zamianę, na wniosek akcjonariuszy 
wszystkich akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 400.000 akcji na akcje zwykłe na okaziciela. 
Uchwałą nr 19 dokonano w związku z powyższym stosownej zmiany brzmienia statutu. Uchwałą 
Zarządu nr 1/3/2018 z dn. 06 marca 2018 r. dokonano zamiany wszystkich akcji imiennych serii A 
w łącznej liczbie 400.000 akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Rejestracja w rejestrze sądowym przez 
Sąd Rejonowy zmian statutu Spółki w zakresie zmiany formy 400.000 akcji serii A nastąpiła dnia 24 
kwietnia 2018 r. Akcje Spółki serii C od początku były akcjami na okaziciela. 
 
Wszystkie Akcje Spółki są zdematerializowane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru 
papierów wartościowych Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.  

100.000 akcji serii A i wszystkie akcje serii C zostały zdematerializowane na podstawie uchwały nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 października 2017 r. objętej protokołem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Magdalenę Nowak za Rep. A nr 8687/2017. 
Na mocy powołanej uchwały postanowiono ubiegać się o wprowadzenie 100.000 akcji serii A 
i wszystkich akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 
NewConnect), wyrażono zgodę na dokonanie ich dematerializacji oraz udzielono Zarządowi Spółki 
upoważnienia do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia 
100.000 akcji serii A i wszystkich akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 
Obrotu (rynek NewConnect) oraz mających na celu dokonanie dematerializacji, w szczególności do 
zawarcia umowy o rejestrację 100.000 akcji serii A i wszystkich akcji serii C w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2018 r. objętą protokołem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 3266/2018. 
postanowiono ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji serii A i wszystkich akcji serii B do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), wyrażono zgodę na 
dokonanie ich dematerializacji oraz udzielono Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszystkich 
czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia wszystkich akcji serii A i wszystkich 
akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz 
mających na celu dokonanie dematerializacji, w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację 
wszystkich akcji serii A i wszystkich akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

Prawa do Akcji serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
na podstawie uchwały nr 855/17 zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 
grudnia 2017 roku. 32.354 Akcje serii C zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. na podstawie uchwały Nr 266/18 zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 27 kwietnia 2018 roku. 

295.412 akcji serii A oraz 82.234 akcji serii B zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 302/18 zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 17 maja 2018 roku. Rejestracja miała nastąpić w terminie 3 dni od 
otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokumentów potwierdzających 
wprowadzenie ww. akcji do alternatywnego systemu obrotu. 

Pozostałe Akcje tj.: 204.588 akcji serii A oraz 64.848 akcji serii B zostały zarejestrowane w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 677/18 zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 09 listopada 2018 roku. Rejestracja miała nastąpić 
w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji 
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o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji w alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej 
jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji. 

23.4. Waluta emisji papierów wartościowych 

Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w polskich złotych.  

23.5. Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami  

Prawa i obowiązki związane z Akcjami są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o Ofercie, 
Ustawie o Obrocie oraz Statucie. W niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale Prawa i obowiązki 
związane z Walnym Zgromadzeniem zostaną zaprezentowane niektóre prawa majątkowe 
i korporacyjne związane z Akcjami.  

Prawa majątkowe związane z Akcjami  

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa o charakterze majątkowym:  

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

Stosownie do art. 347 § 1 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym 
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela 
się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH). 

Statut Spółki nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Statut Spółki nie zawiera także 
postanowień wprowadzających ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, innych niż określone 
w przepisach prawa regulujących działalność Emitenta. Wg wiedzy Zarządu Emitent nie jest stroną 
jakiejkolwiek umowy, w tym umowy kredytowej, która nakładałaby na Emitenta ograniczenia 
w zakresie możliwości wypłaty dywidendy. Statut nie zawiera postanowień w zakresie 
uprzywilejowania Akcji Emitenta co do wypłaty dywidendy.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, 
które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 
kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH).  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje 
w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
wartości kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał 
zapasowy. 

Wszystkie Akcje po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, mają równe 
uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy, w tym także zaliczki na poczet dywidendy i uprawniają 
do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie 
uchwały o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia Akcji.  

W spółce publicznej zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni 
i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być 
wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 KSH). 
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Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz 
KDPW.  

Zgodnie z postanowieniami § 26 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych 
do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych 
z emitowaniem instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają 
występować i wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również 
o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym 
mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem 
giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do 
dywidendy, związanych z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą 
wartości nominalnej instrumentów finansowych tego emitenta. Ponadto GPW może także żądać 
przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych 
z dopuszczeniem, wprowadzeniem lub notowaniem instrumentów finansowych tego emitenta, jak 
również związanych z zawieszaniem lub wykluczaniem tych instrumentów z obrotu giełdowego. 
W związku z powyższym na Emitencie spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty 
dywidendy i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty.  

Zgodnie z postanowieniami § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW 
o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy 
nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. W terminie, o którym mowa powyżej, emitent 
przekazuje ponadto: KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie 
będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w KDPW rejestrowane są te akcje; 
uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że 
dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na 
podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane 
za wolne od pracy oraz soboty, przy czym zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, 
informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni 
podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu 
depozytowego.  

Zgodnie z postanowieniami § 127 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie do dnia wypłaty 
dywidendy do godziny 11:30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji KDPW środki 
przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku bankowym. 
KDPW rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki bankowe uczestników KDPW, 
którzy dalej dystrybuują dywidendę na rachunki poszczególnych akcjonariuszy. Roszczenia o wypłatę 
dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia 
określonego w przepisach Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń 
i procedur związanych z wypłatą dywidendy w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami 
zostały opisane w rozdziale Opodatkowanie, w punkcie Zasady opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, w podpunkcie 
Podatek dochodowy osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji oraz praw do akcji 
oferowanych w publicznym obrocie, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce 
zamieszkania na terytorium RP.  

Zgodnie z § 127 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, spółka jest obowiązana 
niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo 
do dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy 
oraz dniu wypłaty dywidendy. Wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, emitent obowiązany 
jest przekazać Giełdzie uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach.  

Ponadto § 121 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Spółkę obowiązek 
poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do 
dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. Zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy 
może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Powyższe regulacje 
znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.  
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Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza akcji 
spółki publicznej prowadzony przez bank lub dom maklerski. 

Roszczenie akcjonariusza wobec spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie 
sześciu lat, począwszy od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości 
lub części zysku spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu spółka może uchylić się 
od wypłaty dywidendy podnosząc zarzut przedawnienia (art. 118 KC). 

Od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP zasadniczo 
pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Powyższa 
zasada może ulec jednak modyfikacji w stosunku do podatników spełniających określone warunki 
wynikające z Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartych przez RP z państwem ich rezydencji podatkowej – w takim przypadku 
dochód z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może być 
zwolniony z opodatkowania lub opodatkowany według niższej stawki podatku. Szczegółowe 
informacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend, w tym 
w szczególności warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia z podatku lub niższej stawki 
podatku, znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie – Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych”.  

Zgodnie z art. 349 KSH statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na 
wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet 
przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 
obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 
poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek 
może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem 
wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty 
przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień 
ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Zgodnie z § 11 ust. 6 i 7 Statutu Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, 
jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może 
stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego 
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały 
rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz 
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zarząd uprawniony jest do wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli 
Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej. 
 
Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku 
z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji. Gwarantuje im 
to art. 433 § 1 KSH. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości 
lub w części, powołując się na interes Spółki (art. 433 § 2 KSH). Pozbawienie prawa poboru następuje 
w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. 
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po przedstawieniu przez Zarząd Walnemu 
Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Zwolnienie z obowiązku pozbawienia prawa poboru we 
wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że 
nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem 
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 
warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być 
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objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 
części lub wszystkich oferowanych im akcji. Prawo poboru (jak i możliwość jego pozbawienia) dotyczy 
również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na 
akcje (art. 433 § 6 KSH).  

Statut w § 8 ust. 8 pkt g przewiduje, że za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie 
uchwały podjętej jednomyślnie, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji 
wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub 
w części. 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki  

W myśl art. 474 § 1 i 2 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, 
który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Pozostały majątek dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. Podział majątku między poszczególnych akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem 
roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  

Statut Spółki nie reguluje powyższych kwestii w sposób odmienny, obowiązują zatem postanowienia 
ustawowe. 

W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut nie 
wprowadza również odrębnych zasad podziału.  

Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem  

Stosownie do art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw 
lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony 
podmiot zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi.  

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie obciążania Akcji.  

Prawo do zbywania posiadanych Akcji  

Kodeks spółek handlowych w art. 337 § 1 i § 2 KSH przewiduje, że akcje spółki są zbywalne, przy czym 
statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób 
ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W takim przypadku zgody udziela zarząd 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej (art. 337 § 3 KSH). 
W braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania 
nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych 
postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może 
być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji (art. 337 § 4 KSH). 
Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki (art. 337 § 5 KSH).  

Dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej 
częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 
338 § 1 KSH). Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne 
prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą 
w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 2 KSH).  

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji. 

Ustawowe ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami oraz obowiązki związane z nabywaniem 
i zbywaniem Akcji na rynku kapitałowym zostały przedstawione w rozdziale „Rynek kapitałowy 
w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji”.  
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Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki  

Do praw o charakterze korporacyjnym akcjonariuszy Spółki należą w szczególności:  

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce  

Jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 
uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej 
Spółce na zasadach określonych w art. 486-487 KSH.  

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 
1 KSH  

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu 
bezpłatnie odpisów dokumentów sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału lub 
przekształcania Spółki. Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące 
dokumenty: 

➢ plan połączenia;  
➢ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za 

trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub 
raport były sporządzane;  

➢ dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; 
➢ sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których 

mowa w art. 501 KSH; 
➢ opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać następujące dokumenty:  

➢ plan podziału; 
➢ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek 

przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 
jeżeli opinia lub raport były sporządzone;  

➢ dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH;  
➢ sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów 

połączenia, o których mowa w art. 536 KSH;  
➢ opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.  

Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty: 

➢ plan przekształcenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 558 KSH;  
➢ opinię biegłego rewidenta, o której mowa w art. 559 § 4 KSH.  

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał  

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, 
jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 
z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.  
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Prawo do zamiany akcji  

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Statut modyfikuje to 
postanowienie. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie 
podlegają zamianie na akcje imienne.  

Prawa związane z Walnym Zgromadzeniem 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przy czym zwyczajne walne 
zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Jednakże rada nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli 
Zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli 
uzna to za wskazane (art. 399 § 2 KSH).  

Stosownie do art. 399 § 1 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Dodatkowo, obligatoryjne jest zwołanie walnego zgromadzenia przez zarząd w przypadku, gdy bilans 
sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 
oraz 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. W takim przypadku walne zgromadzenie podejmuje 
uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki (art. 397 KSH).  

Artykuł 397¹ KSH jest kolejną regulacją przewidującą obowiązek zwołania walnego zgromadzenia. 
Odnosi się on do sytuacji, w której rezygnację ze sprawowania funkcji składa członek jednoosobowego 
zarządu albo ostatni z członków zarządu wieloosobowego (bądź też jednocześnie wszyscy z członków 
wieloosobowego zarządu), a nie jest obsadzony żaden mandat w radzie nadzorczej. Członek zarządu 
składa wówczas rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie (art. 369 § 
5² k.s.h.). Artykuł 397¹ KSH przewiduje, że zwołanie walnego zgromadzenia jest w tym przypadku 
obowiązkiem składającego rezygnację członka zarządu i wyłącza w tym zakresie zastosowanie art. 
399 § 1 KSH. Członek zarządu posiada zatem kompetencję do samodzielnego zwołania walnego 
zgromadzenia. Do zaproszenia na walne zgromadzenie zwołujący je członek zarządu dołącza swoje 
oświadczenie o rezygnacji, która wywołuje skutek z dniem następującym po dniu, na który zwołane 
zostało zgromadzenie (art. 369 § 5² KSH), a więc niezależnie od tego, czy doszło do jego odbycia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH). Żądanie takie powinno 
być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). Jeżeli w terminie 
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego 
zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę 
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na 
żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie 
z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH).  

Art. 402¹ KSH stanowi, że walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 
bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 
26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym 
Zgromadzeniu, stosownie do art. 402² KSH, powinno zawierać co najmniej: 

1. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;  
2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu, w szczególności informacje o: 
a. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego 

zgromadzenia, 

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(397(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(369)par(5(2))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(369)par(5(2))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(397(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(399)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(399)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(369)par(5(2))&cm=DOCUMENT
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b. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

c. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, 

d. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności 
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie 
zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
o ustanowieniu pełnomocnika, 

e. możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

f. sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

g. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej; 

3. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH;  
4. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;  
5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 
oraz projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub 
Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia; oraz 

6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 
Walnego Zgromadzenia.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, powyższe informacje podlegają przekazaniu do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego. Raport taki powinien zawierać również treść projektów 
uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia oraz – w przypadku zmiany statutu – dotychczasowe jego postanowienia oraz treść 
proponowanych zmian.  

Dodatkowo, stosownie do art. 402³ § 1 KSH spółka publiczna jest zobowiązana do prowadzenia własnej 
strony internetowej i zamieszczenia na niej od dnia zwołania następujących danych:  

1. ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;  
2. informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 

a jeżeli akcje są różnych rodzajów – o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów 
z akcji poszczególnych rodzajów; 

3. dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;  
4. projektów uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 

Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia;  

5. formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.  

 
Art. 402 ³ § 2 KSH stanowi, że jeżeli formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5, z przyczyn 
technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na 
tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła 
formularze nieodpłatnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2020 poz. 1041) każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Art. 402 ³ § 2 KSH stanowi, że formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5, powinny zawierać 
proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: 

1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz 
wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika; 

2. oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH; 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
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3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; 
4. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad 

którą głosować ma pełnomocnik. 
 
Zgodnie z art. 403 KSH Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenia mogą odbywać 
się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny 
system obrotu.  
 
W myśl art. 405 KSH uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego 
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

W wyniku nowelizacji KSH, spowodowanej pandemią COVID-19 istnieje możliwość odbywania walnych 
zgromadzeń w formie zdalnej. Zgodnie z art. 406⁵ § 1 KSH w walnym zgromadzeniu można wziąć 
udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi 
inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
postanawia zwołujący to zgromadzenie. 
 
Stosownie do § 2 powołanego przepisu, udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w § 1 
obejmuje w szczególności: 
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym 

zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, 
przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 
zgromadzenia. 

 
Art. 406⁵ § 3 KSH stanowi, że Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie 
może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy 
i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 
 
Regulamin udziału w walnych zgromadzeniach Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 
r. 
 
Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak 
i Statutu Spółki.  

Art. 393 KSH stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w KSH 
lub w statucie, wymaga: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki 
z wykonania przez nich obowiązków; 

2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 
nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba 
że statut stanowi inaczej; 

5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, 
o których mowa w art. 453 § 2 KSH; 

6. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do 
ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH; 

7. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH. 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów, stosownie do art. 394 
§ 1 KSH wymaga zawarcie przez spółkę przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, 
umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą 
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wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni 
zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki. Dotyczy to również do nabycia mienia od spółki 
dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej. 

Zgodnie z art. 395 § 1 i 2 KSH, zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego a jego przedmiotem obrad powinno być: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 
3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

 
Art. 395 § 2¹ KSH stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 Ustawy o Ofercie, (tj. 
w spółkach, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym) 
przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, 
o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie (tj. uchwały opiniującej roczne sprawozdanie Rady 
Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i członków Rady Nadzorczej) lub przeprowadzenie 
dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie. 

Walne Zgromadzenie jest władne rozstrzygać o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego (art. 396 
§ 5 KSH).  

Kolejną sprawą zastrzeżoną dla Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (art. 397 KSH). 

Zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu Spółki oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu i przepisami 
prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek; 
b. przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki; 
c. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ramach przyjętej polityki 

wynagrodzeń; 
d. wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, 

ich zstępnymi, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi 
powiązanymi w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości; 

e. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości 
przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% kapitałów własnych Spółki; 

f. nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; 

g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

h. wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na 
przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców; 

i. wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji; 
j. określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

 
Ponadto kompetencji Walnego Zgromadzenia Statut powierza: 

➢ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (§ 18 ust. 3 Statutu Spółki);  
➢ określanie liczby członków Rady Nadzorczej (§ 18 ust. 4 Statutu Spółki); 
➢ odwołanie i zawieszanie członków Rady Nadzorczej (§ 21 ust. 8 Statutu Spółki). 

 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz 
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza 
obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu (§ 16 ust. 7 Statutu Spółki). 

https://sip.lex.pl/#/document/17220869?unitId=art(90(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17220869?unitId=art(90(g))ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17220869?unitId=art(90(g))ust(7)&cm=DOCUMENT
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Stosownie do § 16 ust. 8 Statutu Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie 
stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim akcji. Odpowiada to treści art. 408 § 1 KSH.  

Stosownie do § 16 ust. 8 Statutu Spółki z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają 
bezwzględną większością głosów. Odpowiada to treści art. 414 § 1 KSH.  

Kwalifikowana większość głosów została przez ustawodawcę przewidziana w art. 415 KSH, który 
stanowi: 

 § 1. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia 
akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo 
jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością trzech czwartych głosów. 

§ 1¹. Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji 
zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest 
reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy 
bezwzględna większość głosów. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 397, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy 
bezwzględna większość głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 

§ 3. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca 
prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 

§ 4. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, 
do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. 

§ 5. Statut może ustanowić surowsze warunki powzięcia uchwał, o których mowa w § 1-4. 

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną 
większością trzech czwartych głosów (§ 12 ust. 5 Statutu). 

Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 
dwóch trzecich głosów (art. 416 § 1 KSH). 

W przypadku uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 
5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, 
posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 
5% kapitału zakładowego, wymagana jest większość 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać 
surowsze warunki powzięcia uchwały (art. 418 KSH). 

Art. 433 § 2 KSH stanowi, że w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy 
prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co 
najmniej czterech piątych głosów. 

W myśl art. 445 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca 
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 
wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co 
najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana. 

Zgodnie ze Statutem, uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub Członka Zarządu lub zawieszenia 
w czynnościach wszystkich lub części Członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga 
kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów oddanych.  
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Od momentu, gdy Emitent stanie się spółką publiczną, powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidujące objęcie nowych akcji w drodze 
subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. W przypadku 
nieprzeprowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku powyższego kworum, można 
zwołać kolejne Walne Zgromadzenia, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na 
liczbę obecnych akcjonariuszy (art. 431 § 3a KSH). 

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności 
Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może 
określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin 
Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku 
zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 
Walnego Zgromadzenia. 

Na Datę Prospektu w Spółce takiego Regulaminu nie ma. Spółka na Datę Prospektu nie ma planów co 
do przyjęcia w najbliższym czasie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Nie wykluczone jednak, że gdy 
Zarząd stwierdzi taką potrzebę lub gdy zostanie to zainicjowane przez Akcjonariuszy, taki punkt 
znajdzie się w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych 
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 
14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 
21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy 
Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 
żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych 
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz 
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza 
obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.  

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami 
Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa 
(art. 406¹ § 1 KSH).  
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Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4062 KSH). 
Od dnia 01 marca 2021 r., tj. wejścia w życie Nowelizacji KSH, zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku 
papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzenia (art. 4062 KSH po 
Nowelizacji KSH).  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH). Od dnia wejścia w życie Nowelizacji KSH, tj. od dnia 01 marca 2021 
r., na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym 
przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia 
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 zd. 1 KSH po Nowelizacji 
KSH). 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia 
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 
wartościowych (art. 406³ § 4 KSH). Od dnia wejścia w życie Nowelizacji KSH, tj. od dnia 01 marca 
2021r. na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika, w treści zaświadczenia powinna 
zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku 
papierów wartościowych (art. 406³ § 2 KSH po Nowelizacji KSH). 

Zaświadczenia wystawione na żądanie uprawnionych osób stanowią podstawę do sporządzenia przez 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu na dzień rejestracji uczestnictwa, a następnie przekazania tego wykazu 
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. (art. 406³ § 7 KSH). Od dnia wejścia w życie 
Nowelizacji KSH, tj. od dnia 01 marca 2021 r., podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych 
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 406³ § 5 KSH po Nowelizacji 
KSH). 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ustalana jest przez 
Spółkę na podstawie dokumentów akcji/zaświadczeń o zdeponowaniu dokumentów akcji, złożonych 
w spółce zgodnie postanowieniami przytoczonymi powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi (art. 406³ § 6). Od dnia wejścia w życie Nowelizacji KSH, tj. od dnia 01 marca 2021 r. 
listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu 
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (vide- art. 406³ § 4 KSH 
po Nowelizacji KSH). 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu jest wykładana 
w siedzibie spółki przez trzy dni przed terminem walnego zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 
§ 1 KSH). Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, 
o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie (art. 412 § 1¹ KSH).  

Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (art. 412¹ § 2 
KSH).  
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Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu  

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu 
przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej (art. 411 § 2 KSH). Statut 
Spółki nie zawiera w tym zakresie żadnej regulacji. 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH).  

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 
Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa 
w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 412 § 
1¹ KSH). W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci 
elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 
KSH).  

Regulamin Walnego Zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie 
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie spółka powinna 
wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (art. 412¹ § 4 KSH).  

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, 
jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia (art. 411¹ § 1 KSH).  

Udział w walnym zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej i obejmuje m.in. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 
Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowe zasady przedstawione są w Regulaminie udziału w walnych zgromadzeniach Spółki przy 
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 
1/4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 
zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 
później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH).  

Zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) 
dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH). Każdy 
z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).  

Statutu Spółki powiela regulację ustawową w tym zakresie. 
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Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza 
w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). 
W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia 
przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 § 
1 KSH). Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) 
poszczególnym członkom tych organów; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po 
jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (v) akcjonariuszowi bezzasadnie 
niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszowi nieobecnemu na 
walnym zgromadzeniu w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH). Powództwo o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione 
w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 
powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH).  

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może 
zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH). W sporze 
dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę 
reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym 
celu pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa 
o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od 
powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego 
adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych (art. 423 § 2 KSH).  

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami  

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór 
rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 
§ 3 KSH). Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału 
ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę 
celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 
385 § 5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, 
utworzoną we wskazany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą 
wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). Jeżeli w skład rady 
nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie, wyborowi 
podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie 
do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się 
wyborów (art. 385 § 7 KSH). Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos 
bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH).  

Prawo do uzyskania informacji o spółce  

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad (art. 428 § 1 KSH). Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym 
zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić 
informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego 
zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje 
są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez 
akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH).  

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza 
walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji 
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przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone 
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie 
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego 
zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH).  

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić 
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 
KSH), a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, 
cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu (art. 428 § 3 KSH). Akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do 
udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH).  

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 
Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem 
akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego (§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia o Raportach).  

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz 
nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną. 

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed 
odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu 
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana (art. 407 § 11 KSH).  

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad  

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).  

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób  

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu, mogą 
złożyć wniosek o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej 
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).  

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania 
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).  
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Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zgodnie z art. 415 § 1 KSH prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki wynikające z zapisów statutu mogą 
zostać zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością trzech czwartych oddanych 
głosów. Zmiana taka wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS.  

Ponadto, uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich 
akcjonariuszy, których dotyczy. Zmiana taka również wchodzi w życie z chwilą wpisania jej do 
rejestru przedsiębiorców KRS.  

Umorzenie Akcji  

Umorzenie dobrowolne  

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH). 
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 359 § 2 zd. 1 KSH). Uchwała powinna 
określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 
obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 § 2 zd. 2 KSH). Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 
akcji podlega ogłoszeniu (art. 359 § 3 KSH), natomiast uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia 
akcji powinna być umotywowana (art. 359 § 4 KSH).  

Zgodnie ze Statutem, Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie 
dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie 
może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji 
może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Za zgodą akcjonariusza, 
którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie 
akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji 
zapada kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów. 

Umorzenie przymusowe  

Statut nie przewiduje możliwości dokonania umorzenia przymusowego.  

Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych  

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 
publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć 
uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze 
ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia 
sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 KSH stosuje się 
odpowiednio.  

Artykuł 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie stanowi, że rewidentem do spraw szczególnych może być 
wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy 
określonej w uchwale walnego zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego 
i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot 
świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki publicznej, jej podmiotu dominującego 
lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy 
o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy 
do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.  

Zgodnie z art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, 
powinna określać w szczególności: (i) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego 
wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; (ii) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, 
chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę; (iii) rodzaje dokumentów, które spółka 
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powinna udostępnić biegłemu; (iv) termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia 
podjęcia uchwały. Przepisy art. 312 KSH stosuje się odpowiednio.  

Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej 
z treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, albo podejmie taką uchwałę 
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do spraw szczególnych. 

23.6. W przypadku nowych emisji – przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Emitent przewiduje, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku Emitent wyemituje, opierając się 
na postanowieniach dotyczących Kapitału Docelowego, do 37.000 akcji, w ramach Programu 
Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2020 
r., która weszła w życie z chwilą podjęcia (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020r. sporządzony 
przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep. A nr 6341/2020). 
 

23.7. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących zbywalności papierów wartościowych. 

1. Ustawa o Ofercie – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 
pakietów akcji  

Ustawa o Ofercie wprowadza szereg obowiązków i ograniczeń w stosunku do podmiotów 
nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział 
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn. 
Zgodnie z art. 69 ust.1 Ustawy o Ofercie, kto: 

➢ osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej; albo 

➢ posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów;  

 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej 
z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji.  

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej 
(art. 69 ust.1a Ustawy o Ofercie).  

Stosownie do art. 69 ust.2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 69 ust.1 Ustawy o Ofercie, powstaje również w przypadku: 

➢ zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:  
- 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
rynku oficjalnych notowań giełdowych;  
 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niż określony powyżej; 

➢ zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów.  

 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po 
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym 
lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 
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w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków (art. 69 ust. 3 Ustawy 
o Ofercie). 

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie 
informacje o:  

➢ dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
➢ liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
➢ liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  
➢ podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki; 
➢ osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy o Ofercie;  
➢ liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie 
przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich 
wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;  

➢ liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do 
których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa 
w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz 
dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

➢ łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie 
i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.  

 
Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania 
zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 
Ustawy o Ofercie powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy 
o Ofercie, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.  

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają 
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku 
z:  

➢ zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  
➢ pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  
 
Art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają 
również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi 
przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie.  

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:  

➢ po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 
nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta; lub  

➢ odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w punkcie powyżej, niezależnie od 
tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.  
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W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba 
głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których 
nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych (art. 69b ust. 2 
Ustawy o Ofercie).  

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, 
które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce 
publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów 
wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty 
finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika 
delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 
2014 roku uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji 
(Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2) - (art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję 
długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 
marca 2012 roku w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 
kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.) - (art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania 
uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie 
z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających 
z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
określone w art. 69 Ustawy o Ofercie (art. 69b ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie, 
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki 
w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa 
w art. 74 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby 
głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji 
w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, 
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji 
lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który 
pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej 
liczby głosów, do:  

➢ ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów; albo  

➢ zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie ponad 33% ogólnej liczby głosów; chyba że w tym 
terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 
akcji.  

 
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, 
o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej 
liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 
3 Ustawy o Ofercie). 

Na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, 
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki.  
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Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy przekroczenie progu nastąpiło w wyniku 
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub 
w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, 
w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność 
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, 
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym 
terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 
akcji.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po 
przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie nabył, po 
cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż 
w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 
jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, 
które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie 
obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy 
o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej (art. 73 
ust. 4 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie, jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło 
w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma 
zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu 
zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.  

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązki, o których mowa w art. 73-74 Ustawy o Ofercie, 
nie powstają w przypadku nabywania akcji:  

➢ spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 
przedmiotem obrotu zorganizowanego;  

➢ od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej;  
➢ w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;  
➢ zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych;  
➢ obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw 

do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 
➢ w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 

5 Ustawy o Ofercie;  
➢ w przymusowej restrukturyzacji.  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 
kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. W zamian za akcje będące 
przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa 
w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie:  

➢ zdematerializowane: (i) akcje innej spółki; (ii) kwity depozytowe; (iii) listy zastawne;  
➢ obligacje emitowane przez Skarb Państwa.  
 
W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie 
zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe 
dające prawo głosu w spółce.  
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W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi 
przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, 
po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 
w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej 
instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie 
jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do 
zawiadomienia treść wezwania. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba 
że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od 
wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy 
inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym 
wezwaniu. W okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, 
a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od 
niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:  

➢ mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania 
i w sposób w nim określony;  

➢ nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;  

➢ nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. Po ogłoszeniu 
wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie 
dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio 
przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku 
braku takiej organizacji – bezpośrednio pracownikom.  

 
W przypadku, gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium RP oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie 
jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji 
i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób 
określony przepisami państwa członkowskiego. Po zakończeniu wezwania, podmiot, który ogłosił 
wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, 
o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym 
w wyniku wezwania.  

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 
wezwania, KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 
zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. Żądanie 
to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, za pośrednictwem którego wezwanie 
jest ogłaszane, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności 
wskazanych w żądaniu KNF, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie, cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa 
w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie:  

➢ w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie 
może być niższa od: średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym; albo  średniej 
ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 
przez okres krótszy niż określony powyżej;  
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➢ w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie 
albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne 
lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej.  

 
Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie, cena akcji proponowana w wezwaniach, 
o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, nie może być również niższa od:  

➢ najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, 
zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania; albo  

➢ najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 
podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, wydały w zamian za akcje 
będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

 
W myśl art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 
74 Ustawy o Ofercie, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy 
obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. Zgodnie z art. 79 
ust. 4 Ustawy o Ofercie, cena proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy 
o Ofercie, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte 
w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do 
ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  

Zgodnie z art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona 
zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Ofercie, znacznie odbiega od wartości godziwej tych 
akcji z powodu:  

➢ przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 
majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej;  

➢ znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 
okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec;  

➢ zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością;  
 
podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na 
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.  
 
W tym przypadku KNF, zgodnie z art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie, może udzielić zgody o ile 
proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie 
naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. KNF może w decyzji określić termin, w ciągu którego 
powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji.  

Zgodnie z art. 79 ust. 4c Ustawy o Ofercie, do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną 
według wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, 
przez firmę audytorską. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do 
wniosku KNF może zlecić sporządzenie wyceny firmie audytorskiej. W przypadku, gdy wycena 
sporządzona na zlecenie KNF wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca KNF 
koszty sporządzenia wyceny.  

Na podstawie art. 79 ust. 4d Ustawy o Ofercie, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 
2 albo art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie 
miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania. Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 4e Ustawy 
o Ofercie, KNF podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa 
w art. 79 ust. 4a Ustawy o Ofercie, wraz z jej uzasadnieniem. Na podstawie art. 79 ust. 4f Ustawy 
o Ofercie, w przypadku udzielenia przez KNF zgody, o której mowa w art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie, 
cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji KNF udzielającej zgody, 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte 
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w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do 
ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie, za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa 
się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian 
za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość akcji zdematerializowanych ustala się:  

➢ w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym  według średniej ceny 
rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 
ogłoszenie wezwania; albo  według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był 
dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony powyżej;  

➢ w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z art. 79 ust. 6 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie – według ich wartości godziwej.  

 
Za średnią cenę rynkową, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1 Ustawy o Ofercie, 
uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem 
obrotu. Powyższe przepisy dotyczące ceny akcji proponowanej w wezwaniu stosuje się odpowiednio 
do papierów wartościowych, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 Ustawy 
o Ofercie, nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji. Rynkiem głównym, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Ustawy o Ofercie, 
jest rynek giełdowy albo pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, 
a w przypadku, gdy dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją 
rynku regulowanego:  

➢ rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była największa; albo  

➢ w przypadku, gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w którym ustalany 
jest rynek główny – rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania danego instrumentu 
finansowego.  

 
Ustawa o Ofercie wprowadza rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków w stosunku do 
podmiotów nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, 
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie, w związku z zajściem 
innych przyczyn.  

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania oraz wezwań, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, odpowiednio 
spoczywają:  

➢ również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku 
z akcjami spółki publicznej;  

➢ na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 
akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych; (ii) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne 
utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam podmiot;  

➢ na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 
z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez 
tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; (ii) inne 
alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam 
podmiot; 

➢ również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez 
osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o Obrocie; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami 
Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących 
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w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu; 
(iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

➢ również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;  

➢ również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

➢ na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 
o Ofercie, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub 
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;  

➢ również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.  
 
Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku: (i) zmniejszenia udziału w ogólnej 
liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie; (ii) w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego 
porozumienia w ogólnej liczbie głosów; (iii) gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi 
rozporządzać według własnego uznania.  

 
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o Ofercie, obowiązki 
określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 
porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 
5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:  

➢ małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

➢ osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  
➢ jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  
 
Stosownie do art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków 
opisanych powyżej:  

➢ po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne; 

➢ po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 
87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

➢ wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;  

➢ po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie, wlicza się liczbę 
głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów 
wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

 
W art. 90 Ustawy o Ofercie wskazuje się przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie 
stosuje się, natomiast art. 90a Ustawy o Ofercie reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki 
publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż RP. W art. 90b Ustawy o Ofercie rozszerza 
się zastosowanie obowiązków, o których mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, w ten sposób, że 
ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, należy przez to rozumieć również instrumenty 
finansowe.  

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie  

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych 
w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio 
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lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych 
przepisach próg ogólnej liczby głosów.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

➢ akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69 Ustawy o Ofercie;  

➢ wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło 
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie;  

➢ akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy 
o Ofercie.  

 
Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie, podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, 
w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie albo art. 74 ust. 2 
lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba 
że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.  

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 2a Ustawy o Ofercie zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa 
w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej 
posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie.  

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 
77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, 
podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 
głosu z tych akcji - art. 89 ust. 2b Ustawy o Ofercie.  

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b 
Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego kto:  

➢ przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 
w art. 73-74 Ustawy o Ofercie;  

➢ nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie;  
➢ nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania - w przypadku, o którym mowa 

w art. 11a ust. 9; 
➢ nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie;  
➢ nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie;  
➢ nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 

w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie;  
➢ wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 
dotyczących jego treści;  

➢ nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 
Ustawy o Ofercie;  

➢ w wezwaniu, o którym mowa w art. 11a ust. 9, art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie, 
proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie, a w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie, dotyczącego akcji spółki publicznej, 
której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, proponuje cenę 
niższą niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, 

➢ bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 
albo art. 88a Ustawy o Ofercie;  
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➢ nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, 
art. 79 lub art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie, 

➢ dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy 
o Ofercie;  

➢ nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie;  
➢ wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów 

rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień;  
➢ nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie;  
➢ dopuszcza się jakiegokolwiek z wyżej przywołanych czynów, działając w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 
KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000,00 złotych.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem 
warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną: (i) w przypadku osób 
fizycznych – do wysokości 1.000.000 złotych; (ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 
5.000.000 złotych albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
5.000.000 złotych.  

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku 
naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, przez podmiot niedokonujący 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa 
w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie ).  

W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie, 
stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim 
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy (art. 97 ust. 1c Ustawy 
o Ofercie).  

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć na:  

➢ towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego;  
➢ zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;  
➢ zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną;  
 

karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie (art. 97 ust. 1d Ustawy 
o Ofercie).  

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie dokonuje 
w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę 
pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie, odpowiednio na spółkę 
zarządzającą albo na zarządzającego z UE (art. 97 ust. 1e Ustawy o Ofercie).  

W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w art. 97 ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8 
Ustawy o Ofercie, przepisy art. 96 ust. 10a-10c Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio (art. 97 ust. 
1f Ustawy o Ofercie).  

Stosownie do art. 97 ust. 1g Ustawy o Ofercie przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa 
w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie, KNF bierze w szczególności pod uwagę:  

➢ wagę naruszenia oraz czas jego trwania;  
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➢ przyczyny naruszenia;  
➢ sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;  
➢ skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub 

podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile 
można tę skalę ustalić;  

➢ straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;  
➢ gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas wyjaśniania 

okoliczności naruszenia;  
➢ uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie popełnione przez podmiot, na który nakładana 

jest kara.  
 

Zgodnie z art. 97 ust. 1h Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1 
pkt 1-12 Ustawy o Ofercie, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie, kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 97 ust. 
1 albo 1h Ustawy o Ofercie, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w art. 97 
ust. 1 Ustawy o Ofercie, natomiast kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 
1b Ustawy o Ofercie, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w art. 97 ust. 1a 
Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie, kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1 albo 1h, 1a 
albo 1b Ustawy o Ofercie, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.  

W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 1d, 1e lub 1h Ustawy o Ofercie, KNF może 
zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od 
podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 
nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać 
decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy art. 97 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie stosuje się 
odpowiednio (art. 97 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, 
KNF może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu 
zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych (art. 97 ust. 6 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną 
obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na członka organu 
zarządzającego:  

➢ towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego;  
➢ zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;  
➢ zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną  
 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych (art. 97 ust. 7 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, rażąco narusza 
obowiązki, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć odpowiednio na 
członka organu zarządzającego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 złotych (art. 97 ust. 8 Ustawy o Ofercie). 

Kara, o której mowa w art. 79 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, nie może być nałożona, jeżeli od wydania 
decyzji, o której mowa w art. 79 ust. 1a, 1b, 1d lub 1e Ustawy o Ofercie, upłynęło więcej niż 12 
miesięcy (art. 97 ust. 9 Ustawy o Ofercie).  
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2. Ustawa o Obrocie  

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

➢ papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;  

➢ dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, 
z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 8 Ustawy 
o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.  

 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o Obrocie, stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą 
być wyłącznie:  

➢ firmy inwestycyjne; 
➢ zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium RP, 
➢ zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD nieprowadzące 

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
➢ KDPW albo spółka, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy o Obrocie – w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 
Ustawy o Obrocie; 

➢ spółki prowadzące izbę rozliczeniową – w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3 Ustawy 
o Obrocie.  

 
Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym stosownie do art. 31 ust. 2 Ustawy o Obrocie 
mogą być również, na warunkach określonych w Regulaminie GPW, inne podmioty nabywające 
i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek:  

➢ będące uczestnikami KDPW lub spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o Obrocie, lub spółki prowadzącej izbę 
rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a Ustawy o Obrocie;  

➢ niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu 
będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa powyżej, który zobowiązał się do wypełniania 
obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.  

 
Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez 
podmioty inne niż określone powyżej jest nieważna (art. 31 ust. 3 Ustawy o Obrocie).  

Ustawa o Obrocie zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, którą, zgodnie z Rozporządzeniem 
MAR, jest:  

➢ zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą 
wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt 
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do 
emisji, lub co do ich ceny; lub (ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku 
instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub 
sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub 
podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie 
nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi;  

➢ zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach 
do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub 
podstępu;  

➢ rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na 
aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie 
się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 
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opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała 
lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

➢ przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych 
lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba 
przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one 
fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie 
obliczaniem wskaźnika referencyjnego.  

 
W myśl art. 12 Rozporządzenia MAR, za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące 
zachowania:  

➢ postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe 
na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które 
skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży 
lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

➢ nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

➢ składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia MAR poprzez: (i) zakłócenia lub opóźnienia 
w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich 
spowodowania; (ii) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym 
systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez 
składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub (iii) 
tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału 
w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez 
składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;  

➢ wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub 
elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach 
do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym 
instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub 
sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie 
zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach 
do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów 
w sposób odpowiedni i skuteczny;  

➢ nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów 
pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze 
skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty 
na aukcjach. 

 
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje 
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR KNF może w drodze 
decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 złotych lub do kwoty stanowiącej 
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 złotych.  

Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa 
w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła 
funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE 
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
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będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 
złotych.  

Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio (art. 176 ust. 3 
Ustawy o Obrocie).  

W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 
1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

3. Rozporządzenie MAR  

Rozporządzenie MAR przewiduje szczególny tryb postępowania z informacjami poufnymi oraz 
wprowadza zmienione regulacje w zakresie okresów zamkniętych.  

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR, informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny 
informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:  

➢ jest określona w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub 
można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu 
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego 
szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych 
instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, 
którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego 
wydarzenia, za informację określoną w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności 
lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub 
spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia;  

➢ której podanie do wiadomości publicznej miałoby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na 
rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, 
oznacza informację, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na 
niej w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych;  

➢ w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza także informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określoną w sposób 
precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do 
wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych.  
 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: (i) wykorzystywania informacji 
poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; (ii) rekomendowania innej osobie lub 
nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub (iii) bezprawnego ujawniania informacji 
poufnych. Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się 
w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny 
rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których 
informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia 
dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie 
złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za 
wykorzystywanie informacji poufnej. Natomiast udzielanie rekomendacji, aby inna osoba 
wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma 
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz (i) udziela 
rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
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których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub (ii) udziela 
rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 
dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
anulowania lub zmiany. Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, 
z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności 
w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Powyższa regulacja ma zastosowanie do wszystkich 
osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji bycia członkiem organów administracyjnych, 
zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu 
do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, zaangażowania 
w działalność przestępczą oraz wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych 
w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że 
są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej, regulacje mają zastosowanie również do osób 
fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub 
zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (tj. osoby związane 
z emitentem, które są członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego 
podmiotu lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych emitenta, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji 
zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu) oraz osoby 
blisko z nimi związane (tj. małżonek, partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za 
równoważnego z małżonkiem, dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym, członek 
rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres 
co najmniej roku, osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki 
zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26) 
lit. a), b) lub c) Rozporządzenia MAR, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią 
kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze 
są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby) powiadamiają emitenta oraz właściwy organ 
o którym mowa w art. 19 ust. 2 akapit drugi MAR: 

➢ w odniesieniu do emitentów - o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek 
w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych 
bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; 

➢ w odniesieniu do uczestników rynku uprawnień do emisji - o każdej transakcji zawieranej na ich 
własny rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji, opartych na nich produktów 
sprzedawanych na aukcji lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych. 
 

Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.  

Stosownie do art. 19 ust. 8 Rozporządzenia MAR przepisy art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR mają 
zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000,00 EUR 
w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000,00 EUR oblicza się poprzez dodanie 
bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia 
MAR.  

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR bez uszczerbku dla art. 14 i 15 Rozporządzenia 
MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój 
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub 
instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi 
instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent 
ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje 
emitenta są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym.  

Jednakże, emitent bez uszczerbku dla art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie 
pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek 
strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR 
(i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich 
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jak: poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo (ii) 
z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 
oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść 
związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych 
(art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR).  

4. Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji  

W przypadku powstania lub ustania stosunku dominacji, spółka dominująca jest zobowiązana do 
zawiadomienia spółki zależnej o tym zdarzeniu w ciągu dwóch tygodni od dnia, odpowiednio, 
powstania albo ustania stosunku dominacji. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 KSH, za spółkę dominującą jest 
uważana spółka handlowa:  

a. która dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub  

b. która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami; lub  

c. która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej 
innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami; lub  

d. której członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 
kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej); lub  

e. która dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; 
lub  

f. która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 
zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 KSH, tj. umów zawartych 
pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przewidujących zarządzanie spółką zależną lub 
przekazywanie zysku przez taką spółkę.  

 
Stosownie do art. 4 § 3 KSH w przypadku, gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością 
głosów obliczoną zgodnie z § 1 pkt. 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która 
posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej 
spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy procent głosów 
na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa 
się tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego 
w § 1 pkt 4 lit. b-f.  

W przypadku, gdy stosując kryteria przewidziane powyżej nie można ustalić stosunku dominacji 
i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę 
handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań, 
o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b-f (art. 4 § 4 KSH). W przypadku niemożności ustalenia na podstawie 
§ 3 i 4, która ze spółek jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi 
i zależnymi (art. 4 § 5 KSH). 

Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku 
dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia 
wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% 
kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego 
zgromadzenia, powzięta z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz 
większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. (art. 6 § 1 i 3 KSH). 

5. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji  

Źródłem prawa w zakresie wymogów związanych z kontrolą koncentracji, który ma wpływ na obrót 
akcjami jest również Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji.  
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Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar 
wspólnotowy, jeżeli:  

➢ łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 
5.000.000.000,00 EUR; oraz  

➢ łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli 
Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 
3 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji):  

➢ łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500.000.000,00 EUR;  

➢ w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR;  

➢ w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót 
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
25.000.000,00 EUR; oraz  

➢ łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR chyba, że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym podlegają zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu 
umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto 
zgłoszenia można dokonać, gdy przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji przedstawiają Komisji 
Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy 
podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona 
umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie z definicją 
zawartą w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji). Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru 
koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.  

6. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium RP 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR.  

Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje 
obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 
przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, 
zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiaru:  

➢ połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  
➢ przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;  

➢ utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  
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➢ nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 
10.000.000,00 EUR.  

 
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  

➢ jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 
pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym 
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót 
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 
przedsiębiorców zależnych;  

➢ jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje 
łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich 
przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia;  

➢ polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 
należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad 
którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie 
przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR;  

➢ polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów 
w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych 
przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia 
lub objęcia oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 
prawa do dywidendy; lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży 
całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;  

➢ polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;  

➢ następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do 
grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część 
mienia jest nabywana;  

➢ przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za 
jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.  
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania 
antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji. Zgłoszenia zamiaru koncentracji 
dokonują:  

➢ wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 
przedsiębiorców;  

➢ przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, 
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców;  

➢ wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – 
w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

➢ przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez 
przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR.  
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W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący (art. 94 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone zasadniczo w terminie miesiąca 
od dnia jego wszczęcia.  

Jednakże art. 96a ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje, że w sprawach 
szczególnie skomplikowanych, co do których, z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione 
prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji 
lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega 
przedłużeniu o 4 miesiące. Prezes Urzędu przedłuża termin zakończenia postępowania w drodze 
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie wymaga uzasadnienia. 

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji 
na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec 
tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia (art. 96a ust. 3 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów).  

Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Prezes 
Urzędu, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, przedłuża ten termin o nie więcej niż 14 dni (art. 
96a ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których 
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji 
do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. 

Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji 
lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla 
zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji. 

Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem 
wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na 
dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po 
spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 
19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

➢ zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;  
➢ wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców;  
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➢ udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;  
 

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
termin spełnienia warunków.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania w sprawie koncentracji, 
a przedsiębiorca może ustosunkować się do warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może również 
przedstawić przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia. Brak 
stanowiska przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez 
Prezesa Urzędu lub niezaakceptowanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej dokonanie 
koncentracji. W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w decyzji tej nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji określonych w decyzji warunków.  

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, 
na którego nałożono obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydaje postanowienie o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później 
niż do upływu terminu do ich spełnienia, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych warunków. 
W takim wypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie publikuje i nie podaje 
w inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w art. 19 ust. 4 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, 
zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 
w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:  

➢ przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;  
➢ może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.  

 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 
20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 
informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji lub jeżeli 
przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów koncentracja została już dokonana, a przywrócenie 
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych 
w decyzji, nakazać w szczególności:  

➢ podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  
➢ zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  
➢ zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.  
 

Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji (art. 21 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów).  
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Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio 
w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru 
koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz 
w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji (art. 21 ust. 4 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów).  

Stosownie do art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów decyzje, o których 
mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego 
w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze 
postanowienia, termin ten o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, 
w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.  

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów  

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu 
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby 
nieumyślnie: (i) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów; (ii) dopuścił się naruszenia art. 101 lub art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; (iii) dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK; (iv) dopuścił się 
naruszenia zakazu określonego w art. 23a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; (iv) 
dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

Zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może również 
nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 
do 50.000.000,00 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: (i) we wniosku, o którym mowa 
w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 
ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (dotyczącego zgłoszenia zamiaru koncentracji), 
podał nieprawdziwe dane; (ii) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 
10 ust. 9, art. 12 ust. 3, art.19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 
(iii) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a lub 
art. 105i Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 
(iv) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 91 
lub art. 105n Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na 
przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 
10.000,00 EUR za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 
ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 23b, art. 23c ust. 1, art. 26, art. 27 ust. 2, 
art. 28 ust. 1, art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 101a ust. 1 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz 
koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.  

Zgodnie z art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:  

➢ nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów;  
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➢ nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów.  

 
Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niewykonania decyzji, 
o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie 
nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego. 

Ustawa o Kontroli 

Ustawa o Kontroli przewiduje restrykcje oraz określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji, 
polegających między innymi na nabywaniu akcji spółki, będącej podmiotem podlegających ochronie 
(art. 1 Ustawy o Kontroli).  

Szczegółowa lista podmiotów, które mogą podlegać ochronie jest zawarta w art. 4 Ustawy o Kontroli 
i obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 

➢ wytwarzanie energii elektrycznej lub 
➢ produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 
➢ transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub 
➢ magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub 
➢ podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub 
➢ produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub 
➢ wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub 
➢ regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub 
➢ przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub 
➢ dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub 
➢ przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 
998, 1086 i 1747), lub 

➢ działalność telekomunikacyjna lub 
➢ przesyłanie paliw gazowych lub 
➢ produkcja renu lub 
➢ wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, 

broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Lista takich podmiotów określana jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Obowiązek zawiadomienia organu kontroli dotyczy zarówno transakcji nabywania mienia, jak 
i nabywania akcji, które skutkują (art. 2 i 3 Ustawy o Kontroli): 

➢ nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa – co oznacza nabycie praw pozwalających 
na dysponowanie odpowiednio 20%, 25%, 33% głosów na zgromadzeniu wspólników czy 
akcjonariuszy, a także nabycie przedsiębiorstwa podmiotu podlegającego ochronie lub jego 
zorganizowanej części, 

➢ nabyciem dominacji – przez co rozumie się uzyskanie lub przekroczenie 50% głosów w organie 
stanowiącym danego podmiotu lub w jego kapitale zakładowym poprzez nabycie udziałów albo 
akcji lub praw z udziałów albo akcji albo ich objęcie. 

Uregulowania Ustawy o Kontroli odnoszą się także do nabycia pośredniego (np. dokonanego przez 
podmiot zależny) oraz nabycia następczego (które może nastąpić np. w wyniku podziału lub 
połączenia spółki podlegającej ochronie czy umorzeniu jej akcji lub udziałów). 

Zamiar dokonania transakcji skutkującej nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa lub 
osiągnięciem dominacji w podmiocie podlegającym kontroli powinien zostać każdorazowo zgłoszony 

https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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organowi kontroli (art. 5 Ustawy o Kontroli). Zgłoszenie takie powinno zostać co do zasady dokonane 
przed podjęciem czynności skutkującej nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa lub 
nabyciem dominacji – tj. przed zawarciem umowy zbycia udziałów, akcji czy przedsiębiorstwa, 
a także przed odbyciem zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, na którym podjęta zostanie 
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego czy połączeniu spółek. 

Treść zawiadomienia została określona w ustawie (art. 6 Ustawy o Kontroli). 

Zgodnie z art. 9 Ustawy o Kontroli na rozpatrzenie zgłoszenia i ewentualne wydanie decyzji 
o sprzeciwie organ kontroli ma 90 dni. Termin ten może jednak ulec przedłużeniu. 

Zgodnie natomiast z art. 11 Ustawy o Kontroli organ kontroli wydaje decyzję o sprzeciwie wobec 
transakcji w sytuacjach, gdy rozstrzygnięcie takie jest uzasadnione jednym z następujących celów: 

➢ zapewnienie realizacji obowiązków strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium, 
wolności i praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony środowiska, 

➢ zapobieżenie działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym uniemożliwiającym bądź 
utrudniającym wykonywanie obowiązków wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, 

➢ zapobieżenie działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym, które mogą 
➢ zakłócić stosunki zagraniczne, 
➢ zapewnienie porządku publicznego albo bezpieczeństwa państwa, jak również pokrycia 

niezbędnych dla ludności potrzeb w celu ochrony zdrowia i życia ludności. 

Czynności dokonane wbrew sprzeciwowi, jak i bez złożenia zawiadomienia są nieważne (art. 12 
Ustawy o Kontroli). 

Ustawa o Kontroli w art. 15 przewiduje, iż niedokonanie zawiadomienia zagrożone jest grzywną 
w wysokości do 100 000 000 złotych. Kara ta może zostać nałożona nie tylko na sam podmiot 
zobowiązany do takiego zawiadomienia, ale także dodatkowo na osoby, które dokonały transakcji 
w jego imieniu. Osoby te mogą zostać nadto skazane na karę do 5 lat pozbawienia wolności. 

Na Datę Prospektu nie zostały ustanowione żadne umowne ograniczenia w zakresie zbywalności Akcji. 

23.8. Informacja o istnieniu przepisów krajowych dotyczących przejęć mających zastosowanie 
do emitenta, które to przepisy mogą udaremnić ewentualne przejęcia 

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu 
i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych. 

Przymusowy wykup akcji  

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie 
lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami 
będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub 
przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).  

Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie cenę przymusowego wykupu akcji dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3. Cenę 
przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, 
z zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.  

Stosownie do art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których 
mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej 
w tym wezwaniu.  
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Na podstawie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie obowiązują następujące zasady, dotyczące ustalania 
ceny przy przymusowym wykupie. W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym, cena nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 
miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami 
na rynku głównym, albo średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był 
dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej. W przypadku jednak, gdy 
nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku spółki, 
w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może 
być niższa od ich wartości godziwej. Cena przy przymusowym wykupie akcji nie może być także niższa 
od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły 
w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które 
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały 
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem 
wezwania. Cena akcji w przymusowym wykupie nie może być również niższa od średniej ceny 
rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 
przymusowy wykup.  

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu (art. 82 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem 
banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego 
udzieleniu (art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później 
niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego 
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - 
wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego 
wykupu (art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne (art. 82 ust. 6 Ustawy 
o Ofercie). 

Przymusowy odkup akcji  

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia 
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym 
nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. 

W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym 
mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, 
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza (art. 83 ust. 1a Ustawy o Ofercie).  

Żądaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął 
lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, 
w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia (art. 83 ust. 2 Ustawy o Ofercie).  

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego 
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porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% 
ogólnej liczby głosów (art. 83 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

W myśl art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki, której akcje zostały dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w ust. 1-3, jest 
uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 5, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 
ust. 1-3. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu 
obrotu, żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w ust. 1-3, uprawniony jest, 
z zastrzeżeniem ust. 5, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6-8.  

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający 
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu 
(art. 83 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 

23.9. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta ze strony osób 
trzecich, które miały miejsce w trakcie ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku 
obrotowego 

W stosunku do kapitału emitenta ze strony osób trzecich w trakcie ostatniego roku obrotowego 
i bieżącego roku obrotowego nie miały miejsce żadne publiczne oferty przejęcia. 

23.10. Ostrzeżenie o tym, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora 
i państwa członkowskiego kraju założenia emitenta mogą mieć wpływ na dochody 
uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych 

Przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego Inwestora oraz przepisy prawa polskiego mogą 
mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu Akcji. 

Poniżej zaprezentowano jedynie ogólne zasady opodatkowania niektórych kategorii dochodów 
(przychodów) związanych z posiadaniem akcji.  

1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży akcji oferowanych w publicznym 
obrocie  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 
dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy 
ustawy mają również zastosowanie do:  

➢ spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 
➢ spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne 
i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce 
ich osiągania.  

 
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających 
siedzibę lub zarząd na terytorium RP  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży akcji. Dochód stanowi różnicę pomiędzy 
przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 
(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).  

Od 1 stycznia 2018 roku, przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały 
rozdzielone na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) oraz z zysków kapitałowych. 
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Przepisy znowelizowanej Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zawierają szeroki katalog 
przychodów, które traktowane są jako przychody z zysków kapitałowych.  

Stosownie do 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.  

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 
19% podatkiem dochodowym.  

Zgodnie z art. 7b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za przychody z zysków 
kapitałowych uważa się m.in. przychody wynikające ze zbycia udziałów/akcji (w tym w celu 
umorzenia), przychody z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz 
tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu 
niepieniężnego, przychody ze zbycia wierzytelności a także dywidendy i inne przychody faktycznie 
uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychody uzyskane z działań 
restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału).  

Konsekwencją wyodrębnienia w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych źródła przychodu 
„zyski kapitałowe” jest obowiązek ustalania przez podatników przychodów, kosztów ich uzyskania 
oraz podstawy opodatkowania odrębnie dla każdego ze źródeł przychodów. Ponadto, jeżeli w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyskuje dochód tylko z jednego z tych źródeł 
a w drugim z nich ponosi stratę, uzyskany dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.  

Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są 
obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających 
siedziby lub zarządu na terytorium RP  

Stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy podatku 
dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają 
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP. Za dochody 
(przychody) osiągane na terytorium RP przez te podmioty uważa się, zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w szczególności dochody (przychody) z:  

➢ wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na 
terytorium RP zagraniczny zakład;  

➢ położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej 
w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;  

➢ papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego 
rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji 
praw z nich wynikających;  

➢ tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 
wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem 
posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co 
najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 
inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub 
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;  

➢ tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 
przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od 
miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  
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Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą 
być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, 
że zyski ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek 
stanowią umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować 
zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź 
w przeważającej części z nieruchomości położonych w Polsce. Podatnicy mający siedzibę lub 
zarząd w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one mieć wpływ 
na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych.  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychody ze 
sprzedaży papierów wartościowych akcji są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych.  

Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód 
z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji.  

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym 
mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji, czyli 
kwotami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie 
akcji (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem (np. opłaty notarialne, 
opłaty dla domu maklerskiego itp.).  

Przepisy ust. 1 i 1a art. 30 b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stosuje się 
z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od 
niego certyfikatem rezydencji (art. 30 b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Przepisu ust. 1 art. 30 b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych nie stosuje się, jeżeli 
odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu 
działalności gospodarczej (art. 30 b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) przez osobę fizyczną (np. 
domy maklerskie) są zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną 
informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C) w terminie do końca lutego roku 
kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód (poniosła stratę) 
z tytułu zbycia papierów wartościowych.  

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze sprzedaży akcji, strata ta może obniżyć dochód 
uzyskany z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po 
sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych 
lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia papierów 
wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w terminie od 
dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani 
składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego 
w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16794311_art(30(b))_1?pit=2020-06-17
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określonych w art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W tym samym terminie 
podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych. Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych 
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży 
papierów wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania działalności 
gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu.  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP  

Stosownie do art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Osoby fizyczne, jeżeli 
nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).  

Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 3 ust. 2b Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP 
uważa się w szczególności dochody (przychody) z:  

➢ pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

➢ działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty 
wynagrodzenia; 

➢ działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium 
RP zagraniczny zakład;  

➢ położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej 
w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości; 

➢ papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego 
rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji 
praw z nich wynikających;  

➢ tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 
wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem 
posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co 
najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 
inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub 
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 
do takich nieruchomości;  

➢ tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 
przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od 
miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.  

 
Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca 
zamieszkania na terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Polska stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie 
siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala 
Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się 
głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych w Polsce. Osoby fizyczne, mające 
miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one wpływać na 
zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.  

2. Objęcie akcji przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych  

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychodem jest 
wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona 
w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni 
wkładu niepieniężnego. Przepis ten ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 roku.  



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 166 z 339 

 

3. Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidendy  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stanowią odrębne źródło 
przychodów – przychody z zysków kapitałowych.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od 
określonych w art. 7b ust. 2 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się 
w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).  

Stosownie do art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku 
dochodowego przychody z tytułu dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

➢ wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP; 
➢ uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania; 

➢ spółka, o której mowa w podpunkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w podpunkcie pierwszym powyżej;  

➢ spółka, o której mowa podpunkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

 
Zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
przychody z dywidend, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę w wysokości, 
określonej w podpunkcie trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji) w wymaganej wysokości) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 
przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz 
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów), do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, 
w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych).  

Zasady opisane powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
stosuje się odpowiednio do:  

➢ spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku 
w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 roku, L 207, 
s. 1, ze zm.);  

➢ dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na 
terytorium RP, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym 
określony w punkcie trzecim powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki 
wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;  

➢ dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej 
w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spółka ta spełnia określone 
powyżej warunki.  
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W myśl art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie z opodatkowania 
przychodów z dywidend stosuje się:  

➢ jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności;  
➢ w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:  

własności;  innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze 
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

 
Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy 
prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy 
informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż RP państwa, w którym podatnik ma swoją 
siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych). Zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych).  

Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia od 
podatku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli:  

➢ osiągnięcie przychodu z dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem 
innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub 
jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów 
(przychodów), oraz  

➢ czynności te nie mają rzeczywistego charakteru. Uznaje się przy tym (zgodnie z art. 22c ust. 2 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), że umowa lub inna czynność prawna nie ma 
rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych.  

 
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa powyżej, przenoszona 
jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), 
wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych.  

Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które 
dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 
2 000 000 PLN na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 
ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, 
z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku 
zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów 
podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków 
zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub 
warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, płatnik będzie obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy 
ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności 
prowadzonej przez płatnika.  

Zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie pobierany, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 
1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele 
określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności 
oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów 
w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie (art. 26 ust. 1a Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota 
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona podatnikowi 
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w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 
ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 
1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 
oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania 
przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:  

➢ jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji; lub  
➢ istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ 
podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.  

 
W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 
oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym 
u płatnika roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz 
art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego 
zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały 
warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 
pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym 
właścicielem wypłacanych należności (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych). 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten 
certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (art. 26 ust. 1i Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce siedziby podatnika dla celów 
podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca 
siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1j Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych). 

Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku posiadania certyfikatu, odpowiedzialność za niepobranie 
podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik (art. 
26 ust. 1k Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

W myśl art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku, gdy wypłata 
należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 
ujawniona, płatnik pobiera podatek w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 1 od łącznej wartości 
dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności 
z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

W przypadku wypłat należności z tytułu:  

➢ odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 
rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników zagranicznych;  

➢ dywidend oraz przychodów uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 
papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych - obowiązek poboru podatku u źródła 
stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, 
jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.  
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płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji 
posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2c i 2d 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

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.  

Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 
1 przekracza kwotę o której mowa w art. 26 ust. 1 (2 000 000 PLN) osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są, co do 
zasady, obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 od 
nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 PLN:  

➢ z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e;  
➢ bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

 
Podmioty wypłacające należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 w kwocie 
przekraczającej 2 000 000 PLN mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 
22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b. 
Opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 
wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 
ust. 1 wydaje organ podatkowy, na wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w art. 28b ust. 2, 
pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków określonych 
w art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (opinia 
o stosowaniu zwolnienia).  

Ponadto, przepisu art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (dotyczącego 
obligatoryjnego poboru podatku u źródła) w przypadku przekroczenia kwoty płatności, o której mowa 
w art. 26 ust. 1, nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:  

➢ posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki 
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

➢ po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej 
przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku 
albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu 
okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-
6.  

 
Oświadczenie składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną 
przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie, 
składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności. Organ podatkowy zwraca, na wniosek, 
podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie 
zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Wniosek o zwrot podatku może złożyć:  

➢ podatnik, w tym podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, który w związku z uzyskaniem 
należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy;  

➢ płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych 
we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje także na dalszym etapie 
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postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej 
uzupełniającej dokumentacji.  

 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, 
w szczególności:  

➢ certyfikat rezydencji podatnika;  
➢ dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób 

rozliczenia lub przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku;  
➢ dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności;  
➢ oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, 

o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. b, ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4;  
➢ oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek 

o zwrot podatku, podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także 
oświadczenie podatnika, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem 
wypłacanych należności - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;  

➢ oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby 
podatnika dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód - w przypadku, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, gdy należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;  

➢ dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek 
z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku - w przypadku, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 2;  

➢ uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń, o których 
mowa w pkt 5 i 6. W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa 
kwotę zwrotu.  

 
Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Opodatkowanie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP  

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych 
przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.  

Przychodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, 
które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać 
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek 
dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium RP 
i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na 
rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie pierwsze 
stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery 
wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku 
dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 
których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności 
z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie 
pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez 
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym 
zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.  
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Od przychodów z dywidend, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek 
dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego 
na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a 
ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Opodatkowanie osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych 
dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.  

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest RP. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od 
niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 
przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy 
od dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, 
podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów 
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku 
udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji, 
odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 
należnej ponosi podatnik (art. 41 ust. 9a – 9c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 
Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym 
w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej 
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych).  

4. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy 
i praw majątkowych (w tym akcji) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 
pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).  

Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych 
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).  

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (tj. 
między innymi akcji):  

➢ firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;  
➢ dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;  
➢ dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego;  
➢ dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego;  
– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.  
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5. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy 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 prawa 
majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.  

Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów 
wartościowych na terytorium RP, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało 
opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca 
(spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi 
i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP.  

Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź 
pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od 
Spadków i Darowizn nabycie praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych 
przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione 
z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.  

6. Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła  

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, w tym Emitent, 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. Przepisów o odpowiedzialności płatnika 
nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek 
nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję 
o odpowiedzialności podatnika. 

23.11. Potencjalny wpływ na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (1) 

Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana żadna oferta publiczna. 
Niniejszy prospekt został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę 
o dopuszczenie jej Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

23.12. Tożsamość i dane kontaktowe oferującego papiery wartościowe lub osoby wnioskującej 
o dopuszczenie do obrotu 

Creepy Jar Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie [adres: ul. Człuchowska 9 (01-360 Warszawa) 
Polska] wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000666293. 

LEI: 2594000MOBWB4D3N3R76 

24. WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana żadna oferta publiczna. Prospekt został 
sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie jej Akcji do obrotu 
na rynku regulowanym. 

25. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE 
OBROTU 

25.1. Wszystkie rynki regulowane, rynki państw trzecich, rynek rozwoju MŚP lub wielostronne 
platformy obrotu, na których, zgodnie z wiedzą emitenta, zostały już dopuszczone do 
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obrotu papiery wartościowe tej samej klasy co papiery wartościowe, które mają być 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 

Według stanu na Datę Prospektu rynek NewConnect stanowi rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(MŚP) (SME Growth Market) w rozumieniu art. 33 MiFID II. 

Akcje Dopuszczane na Datę Prospektu, są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLCRPJR00019. 

Akcje Dopuszczane były wprowadzane do rynek NewConnect dwuetapowo.  

295.412 akcji serii A, 82.234 akcje serii B, 32.354 oraz wszystkie akcje serii C zostały wprowadzone 
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Zarządu GPW nr 
808/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect wyżej wymienionych akcji Uchwałą nr 820/2018 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2018 r. wyznaczono na dzień 6 sierpnia 2018 r. 

Pozostałe Akcje tj.: 204.588 akcji serii A oraz 64.848 akcji serii B, zostały wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Zarządu GPW nr 35/2019 
z dnia 18 stycznia 2019 r. Pierwszy dzień notowania tych akcji został wyznaczony uchwałą Zarządu 
GPW nr 42/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. na dzień 29 stycznia 2019 r.  

25.2. Szczegółowe informacje na temat podmiotów, które podjęły wiążące zobowiązanie do 
działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą 
kwotowania ofert kupna i sprzedaży, oraz opis podstawowych warunków ich zobowiązań 

W dniu 21 stycznia 2021 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. 
z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla Emitenta na GPW. W ramach 
pełnienia funkcji Animatora Rynku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zobowiązał się do 
podtrzymywania płynności akcji będących przedmiotem Umowy tj. do stałego zgłaszania na własny 
rachunek zleceń kupna i sprzedaży. W celu wykonywania zadań Animatora Rynku DM BOŚ zapewnia 
środki własne w wysokości niezbędnej dla właściwego wykonywania powierzonych czynności. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony i weszła w życie z dniem 21 stycznia 2021 r. pod warunkiem, że 
Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu w trybie § 88 Regulaminu Giełdy. 

Szczegółowe dane Animatora Rynku: 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr 0000048901, NIP 526-10-26-828. 
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C. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

Akcje,  

Akcje 
Dopuszczane,  

Akcje Wszystkich 
Serii 

500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda akcja, 

147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe 
na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, 

32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na 
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, 

Akcje Serii A 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki 
o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Akcje Serii B 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe 
na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Akcje Serii C 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na 
okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

ASO Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy 
o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

Creepy Jar Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 
ul. Człuchowska 9 (kod pocztowy: 01-360) Warszawa wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666293, 
NIP: 1182136414, Regon: 36633573100000. 

Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych 
na NewConnect 

Uchwała nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wraz z Załącznikiem nr 1. 

Emitent Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 
ul. Człuchowska 9 (kod pocztowy: 01-360) Warszawa wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666293, 
NIP: 1182136414, Regon: 36633573100000. 

EUR Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro. 

Firma Inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 
ul. Twarda 18 (kod pocztowy: 00-105) Warszawa wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274307, 
NIP: 1070006735, REGON: 140871261. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Gra gra komputerowa pod nazwą handlową GREEN HELL. 

Grant Thornton Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E (podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4055). 
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Historyczne 
Informacje 
Finansowe 

Zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta historyczne informacje 
finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. od 
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 
2017 r. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20). 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12). 

MiFID II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U.UE.L.2014.173.349 
z dnia 2014.06.12). 

NBP Narodowy Bank Polski. 

Nowelizacja KSH Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1798). 

Nowelizacja 
Ustawy o Obrocie 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.724 z dnia 
2017.04.05). 

Ordynacja 
Podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity 
Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31). 

 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt krajowy brutto. 

PLN, zł Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Polityka 
Wynagrodzeń 

przyjęta uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 23 lipca 2020 r. (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020 r. 
sporządzony przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep A nr 
6341/2020) polityka wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz Rady 
Nadzorczej Spółki. 

 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki. 
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Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami, 
w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 
2007 r., z późn. zm., wg stanu dzień 13 stycznia 2021 r. 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady 
Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm., tekst ujednolicony według 
stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/regulacje/Regulamin_Gieldy.pdf 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu 
przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 42/679/17 z dnia 26 
września 2017 r., z późn. zm., wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Regulamin 
Programu 
Motywacyjnego 

przyjęty uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 23 lipca 2020 r. (protokół notarialny z dnia 23 lipca 2020 r. 
sporządzony przez notariusza w Warszawie Tomasza Cygana za Rep A nr 
6341/2020) program motywacyjny określający warunki nabywania przez 
członków Zarządu Spółki oraz pracowników i współpracowników Spółki akcji 
w podwyższonym, w ramach Kapitału Docelowego, kapitale zakładowym 
Spółki. 

Rozporządzenie 
delegowane 
Komisji (UE) 
2019/980 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania 
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym, i uchylającego rozporządzenie komisji (WE) nr 809/2004. 
(Dz.U.UE.L.2019.166.26 z dnia 2019.06.21). 

Rozporządzenie MF Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym 
rynku (Dz.U.2019.803 z dnia 2019.04.29). 

Rozporządzenie o 
sprawozdaniach 
emitentów 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie 
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1449 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie 
w Sprawie 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.2004.24.1 z dnia 2004.01.29). 

Spółka Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 
ul. Człuchowska 9 (kod pocztowy: 01-360) Warszawa wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666293, 
NIP: 1182136414, Regon: 36633573100000.  

Spółka publiczna spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku 
regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Statut Statut Spółki. 
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Szczegółowe 
Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, tekst ujednolicony 
według stanu prawnego na dzień 16 lutego 2021 r. opublikowany na stronie 
internetowej GPW: 

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/regulacje/SZOG2_pl.pdf. 

Szczegółowe 
Zasady Działania 
KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 09 
listopada 2020 r. opublikowany na stronie internetowej KDPW: 
https://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/SZDKDPW_09112020.pdf. 

Śródroczne 
Informacje 
Finansowe 

Śródroczna informacja finansowa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 
roku, podlegająca przeglądowi biegłego rewidenta oraz skrócone 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres III kwartału 2020 
roku oraz dane narastające za okres 9 miesięcy 2020 roku oraz skrócone 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres IV kwartału 2020 r. 
zawierające dane narastające za okres 12 m-cy 2020 r., , które nie podlegały 
badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań 
finansowych, oraz opublikowane w formie raportu okresowego zgodnie z 
przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect”. 

UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Ustawa 
o Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U.2020.95 
t.j. z dnia 2020.01.21). 

Ustawa o Kontroli Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst 
jednolity Dz.U.2020.2145 t.j. z dnia 2020.12.02) 

Ustawa 
o Niektórych 
Zabezpieczeniach 
Finansowych 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
(tekst jednolity Dz.U.2020.103 t.j. z dnia 2020.01.22). 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity Dz.U.2020.89 t.j. z dnia 2020.01.20). 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11). 

 

Ustawa o Ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020.2080 t.j. 
z dnia 2020.11.25). 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity Dz.U.2020.1426 t.j. z dnia 2020.08.21). 
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Ustawa o Podatku 
Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity Dz.U.2020.1406 t.j. z dnia 2020.08.18). 

Ustawa o Podatku 
od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity Dz.U.2020.815 t.j. z dnia 2020.05.07). 

Ustawa o Podatku 
od Spadków 
i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jednolity Dz.U.2019.1813 t.j. z dnia 2019.09.24). 

Uobr Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 tekst jednolity z dnia 
2020.08.19). 

Ustawa o 
Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01). 

Venture FIZ Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie pod 
adresem ul. Puławska 2/bud. B (kod pocztowy 02-566), wpisany do rejestru 
funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 
VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 109. 

Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Creepy Jar S.A. 

Zarząd Zarząd Creepy Jar S.A. 
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D. SŁOWNICZEK BRANŻOWY 

DLC Dodatkowe płatne elementy gry komputerowej. 

Early Access Tryb wczesnego dostępu do gry komputerowej. 

Full Release Pełna wersja gry komputerowej. 

Nintendo Switch Konsola gier wideo firmy Nintendo wydana 3 marca 2017 r. 

Patch Aktualizacja mająca na celu poprawienie znalezionych w grze błędów. 

PlayStation Konsola gier wideo wyprodukowana przez japońskie przedsiębiorstwo 
Sony Computer Entertainment. 

Portowanie Przeniesienie programu komputerowego na inną platformę sprzętową 
bądź programistyczną, zazwyczaj na inną architekturę procesora lub 
system operacyjny. Implementacja danego programu na inną 
platformę. 

Premium Indie Segment gier niezależnych (bez finansowego wsparcia wydawcy)  
o wysokim stopniu zaawansowania. 

Rynek gamingowy Rynek gier komputerowych. 

Sequel Kontynuacja jakiegoś dzieła, najczęściej filmu, książki lub gry 
komputerowej, przedstawiająca dalsze losy poznanych bohaterów lub 
kontynuująca wątek ukazany w poprzednim dziele. 

Self-publishing Zjawisko publikowania nakładem własnym autora różnego rodzaju 
wydawnictw. 

Social media Pojęcie odnoszące się do ogólnie pojętych mediów internetowych 
i mobilnych technologii, które umożliwiają komunikację z innymi 
ludźmi, na różnych płaszczyznach. 

STEAM Platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymi, 
system gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy stworzony przez 
Valve Corporation. 

Trailer Krótka zapowiedź filmu, programu TV lub gry komputerowej. 

Twitch Serwis internetowy będący platformą medialną udostępniającą wideo 
strumieniowe (na żywo), przeznaczony w głównej mierze do transmisji 
gier komputerowych oraz rozgrywek sportu elektronicznego. 

Update Aktualizacja rozbudowująca zawartość gry. 

Wishlist Lista oczekujących na zakup gry komputerowej. 

Xbox Konsola gier wideo wyprodukowana przez amerykańskie 
przedsiębiorstwo Microsoft. 

Youtuber Osoba publikująca filmiki na stronie portalu internetowego 
youtube.com. 
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E. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

1. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA HISTORYCZNYCH 
INFORMACJI FINANSOWYCH ZA LATA 2019-2017 
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2. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZA LATA 2019-2017 
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F. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

1. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI 
FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R. 
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2. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 R. 
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3. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2020 R. ZAWIERAJĄCE DANE 
NARASTAJĄCE ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2020 R. 

Poniżej zaprezentowano śródroczne informacje finansowe za III kwartał 2020 r. zawierające dane 
narastające za okres 9 miesięcy 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi, zgodne z raportem 
okresowym opublikowanym raportem EBI nr 23/2020 dnia 16 listopada 2020 r. 

 

 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA III KWARTAŁ 2020 R. ZAWIERAJĄCE DANE  
NARASTAJĄCE ZA OKRES 9 MIESIĘCY 2020 R. 

 

  

 

 

 

 

CREEPY JAR S.A.
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1. WPROWADZENIE DO SPROWOZDANIA FINANSOWEGO 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym.   

Sprawozdanie przedstawia dane finansowe za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. wraz z 
danymi porównawczymi dla analogicznego okresu roku poprzedzającego. 

Założenie kontynuacji działalności.       

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.     

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.    

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.     

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Przychody i koszty 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w 
układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści 
wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

Odsetki 

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie. 

Koszty tworzenia gier poniesione przed rozpoczęciem ich sprzedaży prezentowane są jako rozliczenia 
międzyokresowe długoterminowe. Od momentu zakończenia prac nakłady prezentowane są jako 
wartości niematerialne i prawne. Jeżeli możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków sprzedaży, 
Spółka amortyzuje wartość projektów metodą naturalną, w stosunku do planowanego wolumenu 
sprzedaży. W pozostałych przypadkach stosowana jest metoda liniowa. Pozostałe wartości 
niematerialne i prawne umarza się metodą liniową w trakcie ich przewidywanego okresu 
ekonomicznego użytkowania w przedziale od 2 do 5 lat.  Poprawność stosowanych okresów i stawek 
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Wartości 
niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości 
początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty. 

 

 



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 296 z 339 

 

Środki trwałe 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół 
ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do 
dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają 
koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 
powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną 
przy przyjęciu do używania wartość użytkową. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym 
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania Przykładowe stawki amortyzacyjne są 
następujące: 

Budynki                                                5% 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej    10% 

Urządzenia techniczne i maszyny    20% 

Środki transportu                                20% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę 
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 
amortyzacyjnych. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości 
poniżej 10 000 PLN umarza się jednorazowo. 

Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą 
do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki 
uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata 
pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i 
strat. 

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania 
finansowe 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego 
ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 
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Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka prezentuje 
ponoszone nakłady na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gry komputerowej 
w rozliczeniach międzyokresowych do chwili zakończenia projektu. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu 
sprawozdawczego. 

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 
obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są 
kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Kompensata jest możliwa 
wtedy, gdy jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu 
kwoty zobowiązania podatkowego. 

Różnice kursowe 

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 
obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i 
zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do 
przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia 
produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Płatności  realizowane na bazie akcji 

Wartość godziwa instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania. Przy ustalaniu wartości godziwej 
przyznawanych instrumentów stosuje się model wyceny opcji biorący pod uwagę m.in. kurs akcji 
Spółki z dnia przyznania uprawnienia, zmienność kursu akcji, cenę wykonania w ramach uprawnienia 
oraz okres w jakim uprawnienia może zostać wykonane. 

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu 
ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, z uwzględnieniem 
warunków przyznawania instrumentów na podstawie odpowiednich oszacowań Spółki, drugostronnie 
zwiększając kapitał. Na każdy dzień bilansowy Spółka weryfikuje oszacowania dotyczące liczby 
instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny wpływ weryfikacji 
pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z 
odpowiednią korektą kapitału rezerwowego z tytułu płatności w akcjach. 
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2. BILANS 

BILANS 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2019* 

  PLN PLN PLN 

Aktywa trwałe 2 251 153,85 233 456,50 1 382 588,63 

Wartości niematerialne i prawne 17 407,47 0,00 1 201 827,65 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 1 072 489,37 

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

Inne wartości niematerialne I prawne 17 407,47 0,00 129 338,28 

Zaliczki na wartości niematerialne I prawne 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 701 681,42 58 107,91 79 139,98 

Środki trwałe 701 681,42 58 107,91 79 139,98 

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 532 064,96 175 348,59 101 621,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 275 573,00 7 980,00 42 741,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 256 491,96 167 368,59 58 880,00 

Aktywa obrotowe 28 014 477,83 7 352 377,50 6 488 136,75 

Zapasy 0,00 0,00 0,00 

Materiały 0,00 0,00 0,00 

Półprodukty I produkty w toku 0,00 0,00 0,00 

Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 

Towary 0,00 0,00 0,00 

Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 3 610 245,15 1 160 228,42 2 394 153,84 

Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek 3 610 245,15 1 160 228,42 2 394 153,84 

Inwestycje krótkoterminowe 24 327 034,55 6 174 485,55 4 093 982,91 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 327 034,55 6 174 485,55 4 093 982,91 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 200 288,47 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 126 746,08 6 174 485,55 4 093 982,91 

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77 198,13 17 663,53 0,00 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 30 265 631,68 7 585 834,00 7 870 725,38 
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Kapitał własny  27 481 820,62 7 042 226,17 7 402 733,07 

Kapitał (fundusz) podstawowy 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 3 790 074,33 3 790 074,33 3 790 074,33 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 359 068,29 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -154 244,00 2 433 257,39 2 433 257,39 

Zysk (strata) netto 15 807 486,00 139 458,45 499 965,35 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 2 783 811,06 543 607,83 467 992,31 

Rezerwy na zobowiązania 334 042,00 31 800,00 135 020,00 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 334 042,00 31 800,00 135 020,00 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe  421 801,21 0,00 0,00 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek 421 801,21 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe  2 008 967,85 469 807,83 332 972,31 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 008 967,85 469 807,83 332 972,31 

inne zobowiązania finansowe 146 992,52 0,00 0,00 

z tytułu dostaw i usług 

 

456 944,38 268 870,61 331 336,39 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

363 441,82 200 937,22 1 187,00 

z tytułu wynagrodzeń 1 039 751,54 0,00 0,00 

inne 1 837,59 0,00 448,92 

Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

Rozliczenia międzyokresowe 19 000,00 42 000,00 0,00 

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe 19 000,00 42 000,00 0,00 

PASYWA RAZEM  30 265 631,68 7 585 834,00 7 870 725,38 
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3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
01.07.2020  
30.09.2020 

01.07.2019 
30.09.2019* 

01.01.2020  
30.09.2020 

01.01.2019 
30.09.2019* 

  PLN PLN PLN PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 7 571 809,83 2 639 005,40 30 631 697,93 4 630 973,57 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 571 809,83 2 639 005,40 30 631 697,93 4 630 973,57 

Zmiana stanu produktów  0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 6 538 639,08 3 356 145,67 9 386 280,24 4 221 397,55 

Amortyzacja 65 176,97 2 882 927,68 1 085 627,38 3 353 129,69 

Zużycie materiałów i energii 75 109,39 11 592,17 149 818,55 46 599,68 

Usługi obce 535 061,57 251 908,69 1 508 228,50 531 821,31 

Podatki i opłaty 2 920,25 10 371,55 6 296,75 15 047,48 

Wynagrodzenia 5 753 868,62 15 444,93 6 448 180,95 62 969,99 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 347,26 0,00 18 468,78 2 313,06 

Pozostałe koszty rodzajowe 102 155,02 183 900,65 169 659,33 209 516,34 

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

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 033 170,75 -717 140,27 21 245 417,69 409 576,02 

Pozostałe przychody operacyjne 0,86 7 625,82 7,30 8 800,25 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne przychody operacyjne 0,86 7 625,82 7,30 8 800,25 

Pozostałe koszty operacyjne 1,11 10 502,01 3 387,91 10 502,01 

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty operacyjne 1,11 10 502,01 3 387,91 10 502,01 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 033 170,50 -720 016,46 21 242 037,08 407 874,26 

Przychody finansowe 0,00 61 230,25 126 870,91 42 760,09 

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odsetki 0,00 0,00 739,34 0,00 

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 61 230,25 126 131,57 42 760,09 

Koszty finansowe 414 875,94 -219,16 814 419,99 -372,00 

Odsetki 3 128,87 219,16 5 424,16 372,00 

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 411 747,07 219,16 808 995,83 372,00 

Zysk (strata) brutto 618 294,56 - 659 005,37 20 554 488,00 450 262,35 

Podatek dochodowy 892 886,00 - 72 464,00 4 747 002,00 -49 703,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia 
straty) 

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

Zysk (strata) netto - 274 591,44 -586 541,37 15 807 486,00 499 965,35 

 

*Dane przekształcone w związku z uwzględnieniem zmian w Polityce Rachunkowości Spółki wprowadzonych w dniu 21 maja 

2020 z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2019. 
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4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 01.07.2020  
30.09.2020 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2020  
30.09.2020 

01.01.2019 
30.09.2019 

  PLN PLN PLN PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

    

Zysk (strata) netto -274 591,44 -586 541,37 15 807 486,00 499 965,35 

Korekty razem 6 609 862,68 1 643 287,52 4 286 301,91 2 713 593,06 

Amortyzacja 65 176,97 2 882 927,68 1 085 627,38 3 353 129,69 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -535 826,62 - 40 018,27 -207 117,71 -37 294,32 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Zmiana stanu rezerw 174 804,00 -142 902,00 302 242,00 -203 534,00 

Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 3 252,03 

Zmiana stanu należności 2 614 804,90 - 1 289 548,17 -2 450 016,73 -668 034,87 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

-94 300,31 74 321,25 1 392 167,50 192 681,53 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -271 556,68 158 507,03 - 367 229,38 73 393,00 

Inne korekty 4 656 760,42 0,00 4 530 628,85 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 335 271,24 1 056 746,15 20 093 787,91 3 213 558,41 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

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

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

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

Z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki 853 585,11 891 048,17 2 236 643,38 2 179 389,50 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

853 585,11 891 048,17 2 137 834,52 2 179 389,50 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

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

Na aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 98 808,86 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -853 585,11 -891 048,17 - 2 236 643,38 -2 179 389,50 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

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

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki 28 269,42 0,00 112 001,71 0,00 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

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

Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

28 269,42 0,00 112 001,71 0,00 

Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 269,42 0,00 - 112 001,71 0,00 

Przepływy pieniężne netto 5 453 416,71 165 697,98 17 745 142,82 1 034 168,91 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 989 243,33 205 716,25 17 952 260,53 1 071 463,23 

- zmiana stanów środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

-473 084,15 -40 764,06 -114 375,24 -38 040,11 

Środki pieniężne na początek okresu 18 528 954,13 3 890 244,82 6 237 228,02 3 021 773,89 

Środki pieniężne na koniec okresu 23 982 370,84 4 055 942,80 23 982 370,84 4 055 942,80 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Dane przekształcone w związku z uwzględnieniem zmian w Polityce Rachunkowości Spółki wprowadzonych w dniu 21 maja 

2020 z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2019. 



CREEPY JAR S.A. Prospekt  

  

  Strona 302 z 339 

 

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 01.07.2020  
30.09.2020 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2020  
30.09.2020 

01.01.2019 
30.09.2019 

  PLN PLN PLN PLN 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  23 124 303,61 7 989 274,44 7 042 226,17 6 673 359,56 

Korekty błędów 0,00 0,00 0,00 229 408,16 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 
po korektach 

23 124 303,61 7 989 274,44 7 042 226,17 6 902 767,72 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w 
tym: 

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

Zwiększenia z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 790 074,33 3 790 074,33 3 790 074,33 3 790 074,33 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w 
tym: 

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

Zwiększenia z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 3 790 074,33 3 790 074,33 3 790 074,33 3 790 074,33 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

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

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny 

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

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 

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

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

7 359 068,29 0,00 7 359 068,29 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 359 068,29 0,00 7 359 068,29 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 572 715,84 2 433 257,39 2 572 715,84 2 203 849,23 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 726 959,84 2 433 257,39 2 726 959,84 2 203 849,23 

- korekty błędów 0,00 0,00 0,00 229 408,16 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

2 726 959,84 2 433 257,39 2 726 959,84 2 433 257,39 

- zmniejszenia z tytułu 2 726 959,84 0,00 2 726 959,84 0,00 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 2 433 257,39 0,00 2 433 257,39 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu (154 244,00) 0,00 (154 244,00) 0,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

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

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (154 244,00) 2 433 27,39 (154 244,00) 2 433 257,39 

Wynik netto (256 849,74) - 586 541,37 15 807 486,00 499 965,35 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 481 820,62 7 402 733,07 27 481 820,62 7 402 733,07 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

27 481 820,62 7 402 733,07 27 481 820,62 7 402 733,07 

*Dane przekształcone w związku z uwzględnieniem zmian w Polityce Rachunkowości Spółki wprowadzonych w dniu 21 maja 

2020 z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2019. 
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6. DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE 

 

Przychody ze sprzedaży GREEN HELL (w PLN) 
01.07.2020  
30.09.2020 

01.01.2020  
30.09.2020 

Przychody ze sprzedaży GREEN HELL  7 571 809,83 30 631 697,93 

 

Informacja dotycząca nakładów na produkcję (w PLN) 30.09.2020 30.06.2020 

Nakłady poniesione na wytworzenie GREEN HELL (w tym CO-OP i dodatek Spirits of Amazonia) 6 645 567,10 6 156 739,01 

Nakłady poniesione na projekt CHIMERA 750 352,18 422 229,76 

Na dzień 30 września 2020 r. dotychczas poniesione nakłady na wytworzenie GREEN HELL (w tym na 

wytworzenie trybu CO-OP) wyniosły łącznie 6 645 567,10 zł (w tym 488 828,09 zł zostało poniesionych 

w III kwartale 2020 r.). Poniesione i niezamortyzowane dotychczas nakłady zostały ujęte w pozycji 

„Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. Emitent ponosi również koszty bieżącego utrzymania 

oraz mniejszych aktualizacji i poprawek gry, które nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach 

danego okresu.  

Jednocześnie do dnia 30 września 2020 r. Emitent poniósł nakłady na nowy projekt pn. „CHIMERA” w 

łącznej wysokości 750 352,18 zł (w tym 328 122,42 zł zostało poniesionych w III kwartale 2020 r.). 

Poniesione nakłady na nowy projekt Emitenta zostały ujęte w bilansie w pozycji „Długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe”. 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta 

Lp. Seria akcji Liczba akcji Wartość nominalna Data rejestracji 

1 Akcje serii A 500.000 500.000,00 02.03.2017 

2 Akcje serii B 147.082 147.082,00 18.04.2017 

3 Akcje serii C 32.354 32.354,00 30.01.2018 

Kapitał razem 679.436 679.436,00 - 
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4. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020 R. ZAWIERAJĄCE DANE 
NARASTAJĄCE ZA OKRES 12 MIESIĘCY 2020 R. 

Poniżej zaprezentowano śródroczne informacje finansowe za IV kwartał 2020 r. zawierające dane 
narastające za okres 12 miesięcy 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi, zgodne z raportem 
okresowym opublikowanym raportem EBI nr 4/2021 dnia 15 lutego 2021 r. 

 

 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA IV KWARTAŁ 2020 R. ZAWIERAJĄCE DANE  
NARASTAJĄCE ZA OKRES 12 MIESIĘCY 2020 R. 
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1. WPROWADZENIE DO SPROWOZDANIA FINANSOWEGO 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym.   
Sprawozdanie przedstawia dane finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
wraz z danymi porównawczymi dla analogicznego okresu roku poprzedzającego. 

Założenie kontynuacji działalności.       
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.     

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.    
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.     

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Przychody i koszty 
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w 
układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści 
wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

Odsetki 
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 

Rachunek przepływów pieniężnych 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie. 

Koszty tworzenia gier poniesione przed rozpoczęciem ich sprzedaży prezentowane są jako rozliczenia 
międzyokresowe długoterminowe. Od momentu zakończenia prac nakłady prezentowane są jako 
wartości niematerialne i prawne. Jeżeli możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków sprzedaży, 
Spółka amortyzuje wartość projektów metodą naturalną, w stosunku do planowanego wolumenu 
sprzedaży. W pozostałych przypadkach stosowana jest metoda liniowa. Pozostałe wartości 
niematerialne i prawne umarza się metodą liniową w trakcie ich przewidywanego okresu 
ekonomicznego użytkowania w przedziale od 2 do 5 lat.  Poprawność stosowanych okresów i stawek 
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Wartości 
niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości 
początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty. 

Środki trwałe 
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół 
ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do 
dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 
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Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają 
koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 
powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną 
przy przyjęciu do używania wartość użytkową. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym 
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania Przykładowe stawki amortyzacyjne są 
następujące: 

Budynki                                                5% 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej    10% 
Urządzenia techniczne i maszyny    20% 
Środki transportu                                20% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę 
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 
amortyzacyjnych. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości 
poniżej 10 000 PLN umarza się jednorazowo. 

Trwała utrata wartości aktywów 
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą 
do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki 
uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata 
pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i 
strat. 

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania 
finansowe 
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego 
ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. 

Rozliczenia międzyokresowe 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka prezentuje 
ponoszone nakłady na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gry komputerowej 
w rozliczeniach międzyokresowych do chwili zakończenia projektu. 

Podatek dochodowy 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu 
sprawozdawczego. 

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 
obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są 
kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Kompensata jest możliwa 
wtedy, gdy jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu 
kwoty zobowiązania podatkowego. 

Różnice kursowe 
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 
obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i 
zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do 
przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia 
produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Płatności  realizowane na bazie akcji 
Wartość godziwa instrumentów ustalana jest na dzień ich przyznania. Przy ustalaniu wartości godziwej 
przyznawanych instrumentów stosuje się model wyceny opcji biorący pod uwagę m.in. kurs akcji 
Spółki z dnia przyznania uprawnienia, zmienność kursu akcji, cenę wykonania w ramach uprawnienia 
oraz okres w jakim uprawnienia może zostać wykonane. 

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu 
ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, z uwzględnieniem 
warunków przyznawania instrumentów na podstawie odpowiednich oszacowań Spółki, drugostronnie 
zwiększając kapitał. Na każdy dzień bilansowy Spółka weryfikuje oszacowania dotyczące liczby 
instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny wpływ weryfikacji 
pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z 
odpowiednią korektą kapitału rezerwowego z tytułu płatności w akcjach. 
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2. BILANS 

BILANS 31.12.2020 31.12.2019 

  PLN PLN 

Aktywa trwałe 3 327 178,56 234 354,02 

Wartości niematerialne i prawne 14 143,58 0,00 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

Wartość firmy 0,00 0,00 

Inne wartości niematerialne i prawne 14 143,58 0,00 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 726 403,84 59 005,43 

Środki trwałe 726 403,84 59 005,43 

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

Nieruchomości 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 586 631,14 175 348,59 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288 237,00 7 980,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 298 394,14 167 368,59 

Aktywa obrotowe 31 264 478,10 7 352 377,50 

Zapasy 0,00 0,00 

Materiały 0,00 0,00 

Półprodukty I produkty w toku 0,00 0,00 

Produkty gotowe 0,00 0,00 

Towary 0,00 0,00 

Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 3 253 840,15 1 160 228,42 

Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek 3 253 840,15 1 160 228,42 

Inwestycje krótkoterminowe 27 977 404,35 6 174 485,55 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 977 404,35 6 174 485,55 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 977 404,35 6 174 485,55 

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 233,60 17 663,53 

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 34 591 656,66 7 586 731,52 
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Kapitał własny  31 964 141,73 7 041 250,69 

Kapitał (fundusz) podstawowy 679 436,00 679 436,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 3 501 831,36 3 501 831,36 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 9 003 972,49 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 133 023,49 2 722 828,48 

Zysk (strata) netto 18 645 878,39 137 154,85  

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 2 627 514,93 545 480,83 

Rezerwy na zobowiązania 507 454,00 31 800,00 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 507 454,00 31 800,00 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe  421 801,21 0,00 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek 421 801,21 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe  1 660 259,72 471 680,83 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 660 259,72 471 680,83 

inne zobowiązania finansowe 110 849,24 0,00 

z tytułu dostaw i usług 

 

125 196,06 268 870,61 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

297 480,23 202 810,22 

z tytułu wynagrodzeń 1 124 896,60 0,00 

inne 1 837,59 0,00 

Fundusze specjalne 0,00 0,00 

Rozliczenia międzyokresowe 38 000,00 42 000,00 

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe 38 000,00 42 000,00 

PASYWA RAZEM  34 591 656,66 7 586 731,52 
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3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
01.10.2020  
31.12.2020 

01.10.2019 
31.12.2019 

01.01.2020  
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

  PLN PLN PLN PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 7 039 144,52 2 354 953,25 37 670 842,45 6 985 926,82 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 039 144,52 2 354 953,25 37 670 842,45 6 985 926,82 

Zmiana stanu produktów  0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 2 725 264,79 2 300 044,03 12 111 545,03 6 521 441,58 

Amortyzacja 60 307,28 1 255 658,72 1 145 934,66 4 608 788,41 

Zużycie materiałów i energii 71 184,05 15 449,10 221 002,60 62 048,78 

Usługi obce 575 351,28 760 478,33 2 083 579,78 1 292 299,64 

Podatki i opłaty 0,00 2 034,69 6 296,75 17 082,17 

Wynagrodzenia 1 987 623,33 229 348,67 8 435 804,28 292 318,66 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 617,68 1 087,61 29 086,46 3 400,67 

Pozostałe koszty rodzajowe 20 181,17 35 986,91 189 840,50 245 503,25 

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

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 313 879,73 54 909,22 25 559 297,42 464 485,24 

Pozostałe przychody operacyjne 0,96 -1,22 8,26 8 799,03 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne przychody operacyjne 0,96 -1,22 8,26 8 799,03 

Pozostałe koszty operacyjne 0,36 4 983,06 3 388,27 15 485,07 

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty operacyjne 0,36 4 983,06 3 388,27 15 485,07 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 313 880,33 49 924,94 25 555 917,41 457 799,20 

Przychody finansowe - 2 295,11 0,00 124 575,80 0,00 

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odsetki 0,00 0,00 739,34 0,00 

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne - 2 295,11 0,00 123 836,46 0,00 

Koszty finansowe 341 134,83 177 485,44 1 155 554,82 135 097,35 

Odsetki 3 989,62 0,00 9 413,78 372,00 

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 337 145,21 177 485,44 1 146 141,04 134 725,35 

Zysk (strata) brutto 3 970 450,39 -127 560,50 24 524 938,39 322 701,85 

Podatek dochodowy 1 132 058,00 235 250,00 5 879 060,00 185 547,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia 
straty) 

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

Zysk (strata) netto 2 838 392,39 -362 810,50 18 645 878,39 137 154,85 
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4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 01.10.2020  
31.12.2020 

01.10.2019 
31.12.2019 

01.01.2020  
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

  PLN PLN PLN PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) netto 2 838 392,39 -362 810,50 18 645 878,39 137 154,85 

Korekty razem 2 026 729,65 2 684 321,71 6 313 031,56 5 397 914,77 

Amortyzacja 60 307,28 1 255 658,72 1 145 934,66 4 608 788,41 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -46 867,72 100 782,58 -253 985,43 63 488,26 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Zmiana stanu rezerw 173 412,00 -103 220,00 475 654,00 -306 754,00 

Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 3 252,03 

Zmiana stanu należności 356 405,00 1 233 925,42 -2 093 611,73 565 890,55 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

-314 371,13 138 077,52 1 077 796,37 330 759,05 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 51 460,42 59 097,47 -315 768,96 132 490,47 

Inne korekty 1 746 383,80 0,00 6 277 012,65 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 865 122,04 2 321 511,21 24 958 909,95 5 535 069,62 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wpływy 98 808,86 0,00 98 808,86 0,00 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

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

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

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

Z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wpływy inwestycyjne 98 808,86 0,00 98 808,86 0,00 

Wydatki 1 123 930,36 140 225,99 3 360 573,74 2 319 615,49 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

1 123 930,36 140 225,99 3 261 764,88 2 319 615,49 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

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

Na aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 98 808,86 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 025 121,50 - 140 225,99 -3 261 764,88 -2 319 615,49 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

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

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki 36 209,99 0,00 148 211,70 0,00 

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 

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

Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

36 209,99 0,00 148 211,70 0,00 

Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 209,99 0,00 -148 211,70 0,00 

Przepływy pieniężne netto 3 803 790,55 2 181 285,22 21 548 933,37 3 215 454,13 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 850 658,27 2 080 502,64 21 802 918,80 3 151 965,87 

- zmiana stanów środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

- 46 867,72 101 528,37 -253 985,43 63 488,26 

Środki pieniężne na początek okresu 23 982 370,84 4 055 942,80 6 237 228,02 3 021 773,89 

Środki pieniężne na koniec okresu 27 786 161,39 6 237 228,02 27 786 161,39 6 237 228,02 

- o ograniczonej możliwości dysponowania     
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5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
01.10.2020  
31.12.2020 

01.10.2019 
31.12.2019 

01.01.2020  
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

  PLN PLN PLN PLN 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  27 480 845,14 7 404 061,19 6 522 271,44 6 673 359,56 

Korekty błędów 0,00 0,00 518 979,25 230 736,28 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 480 845,14 7 404 061,19 7 041 250,69 6 904 095,84 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 679 436,00 679 436,00 679 436,00 679 436,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 501 831,36 3 501 831,36 3 790 074,33 3 790 074,33 

-korekta błędu 0,00 0,00 -288 242,97 -288 242,97 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu po korektach 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia z tytułu emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia z tytułu pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 3 501 831,36 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 359 068,29 0,00 0,00 0,00 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 644 904,20 0,00 9 003 972,49 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 003 972,49 0,00 9 003 972,49 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 133 023,00 2 796 579,28 2 341 004,08 2 203 849,23 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 133 023,00 2 796 579,28 2 341 004,08 2 203 849,23 

- korekty błędów  0,00 592 730,05 592 730,05 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

133 023,49 2 796 579,28 2 933 734,13 2 796 579,28 

- zmniejszenia z tytułu 0,00 0,00 2 800 710,64 0,00 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 133 023,49 2 796 579,28 133 023,49 2 796 579,28 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -73 750,80 -73 750,80 0,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -73 750,80 -73 750,80 -73 750,80 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -73 750,80 0,00 -73 750,80 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 133 023,49 3 296 544,63 133 023,49 2 722 828,48 

Wynik netto 2 838 392,39 -362 810,50 18 645 878,39 137 154,85 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31 964 141,73 7 041 250,69 31 964 141,73 7 041 250,69 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

31 964 141,73 7 041 250,69 31 964 141,73 7 041 250,69 
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6. DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE  

Przychody ze sprzedaży GREEN HELL (w PLN) 
01.10.2020  
31.12.2020 

01.01.2020  
31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży GREEN HELL  7 039 144,52 37 670 842,45 

 

Informacja dotycząca nakładów na produkcję (w PLN) 31.12.2020 30.09.2020 

Nakłady poniesione na wytworzenie GREEN HELL 7 234 116,12 6 645 567,10 

Nakłady poniesione na projekt CHIMERA  1 044 865,23 750 352,18 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dotychczas poniesione nakłady na wytworzenie i rozwój GREEN HELL  wyniosły 

łącznie 7 234 116,12 zł (w tym 588 549,02 zł zostało poniesionych w IV kwartale 2020 r.). Poniesione i 

niezamortyzowane dotychczas nakłady zostały ujęte w pozycji „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. 

Emitent ponosi również koszty bieżącego utrzymania oraz mniejszych aktualizacji i poprawek gry, które nie są 

aktywowane i są ujmowane w kosztach danego okresu.  

Jednocześnie do dnia 31 grudnia 2020 r. Emitent poniósł nakłady na nowy projekt pn. „CHIMERA” w łącznej 

wysokości 1 044 865,23 zł (w tym 294 513,05 zł zostało poniesionych w IV kwartale 2020 r.). Poniesione nakłady 

na nowy projekt Emitenta zostały ujęte w bilansie w pozycji „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. 
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