PROSPEKT EMISYJNY DLA AKCJI

11 bit studios S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na
rynku oficjalnych notowań giełdowych:
 1.000.000 Akcji na okaziciela serii A,
 494.200 Akcji na okaziciela serii B,
 376.561 Akcji na okaziciela serii C,
 40.938 Akcji na okaziciela serii D,
 305.500 Akcji na okaziciela serii E.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla
instrumentów rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz podmiotów z jego
Grupy Kapitałowej oraz z otoczeniem, w jakim Emitent oraz podmioty z jego Grupy Kapitałowej prowadzi
działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać, znajduje się w
części II „Czynniki ryzyka” Prospektu Emisyjnego.

FIRMA INWESTYCYJNA:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A

DORADCA PRAWNY:
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2015
roku.

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt
został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami
regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a
zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili
udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też
informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na Datę Prospektu.
Po zatwierdzeniu Prospektu informacje aktualizujące treść Prospektu będą przekazywane do publicznej
wiadomości w formie aneksów do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku
informacji powodujących zmianę treści Prospektu Emisyjnego, w zakresie ich dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym niemającej charakteru wskazanego w art. 51 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, będą one
przekazywane w trybie określonym w art. 52 ust. 2 lub 3 ustawy o ofercie publicznej tj. w formie komunikatu
aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny.
Akcje nie zostały i nie będą rejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez
żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być
oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie
rejestracja taka jest wymagana, ani na rzecz żadnych podmiotów amerykańskich zgodnie z definicją w Regulacji
S.

Spis treści
I.

CZĘŚĆ – PODSUMOWANIE ................................................................................................................ 9

II.

CZĘŚĆ – CZYNNIKI RYZYKA .............................................................................................................. 24
1

CZYNNIKI RYZYKA ........................................................................................................................ 24

1.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta ..................................................... 24

1.2

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność ............................. 28

1.3

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ....................................................................... 30

III.

CZĘŚĆ – DOKUMENT REJESTRACYJNY .............................................................................................. 36
1
1.1
2
2.1

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ............................................................................................................ 36
Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. ............................... 36
BIEGLI REWIDENCI ....................................................................................................................... 39
Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym

historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych). 39
2.2
3
3.1

Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta ................................. 39
WYBRANE DANE FINANSOWE ...................................................................................................... 39
Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta ................................................................. 39

4

CZYNNIKI RYZYKA ........................................................................................................................ 41

5

INFORMACJE O EMITENCIE .......................................................................................................... 41

5.1

Historia i rozwój Emitenta ......................................................................................................... 41

5.2

Inwestycje ............................................................................................................................... 45

6

ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI ..................................................................................................... 46

6.1

Działalność podstawowa .......................................................................................................... 46

6.2

Główne rynki ........................................................................................................................... 47

6.3

Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki. ........... 49

6.4

Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych,

albo od nowych procesów produkcyjnych. ........................................................................................... 49
6.5

Podstawy wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji

konkurencyjnej. ................................................................................................................................. 52

SPIS TREŚCI

7

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ...................................................................................................... 52

7.1

Opis grupy, do której należy Emitent.......................................................................................... 52

7.2

Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta ........................................................................ 52

8

ŚRODKI TRWAŁE .......................................................................................................................... 53
Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na

8.1

wykorzystanie przez Emitenta środków trwałych .................................................................................. 53
9

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ......................................................................... 53

9.1

Sytuacja finansowa .................................................................................................................. 53

9.2

Wynik operacyjny..................................................................................................................... 57

10

ZASOBY KAPITAŁOWE ............................................................................................................... 59

10.1

Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta ........................ 59

10.2

Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta ............. 61

11

BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE ................................................................................... 61

11.1

Patenty ................................................................................................................................ 61

11.2

Prace badawczo – rozwojowe ................................................................................................ 61

11.3

Znaki towarowe .................................................................................................................... 61

11.4

Licencje ................................................................................................................................ 61

11.5

Nagrody i wyróżnienia, certyfikaty uzyskane przez Emitenta .................................................... 63

12
12.1

INFORMACJE O TENDENCJACH .................................................................................................. 63
Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i

cenach sprzedaży ............................................................................................................................... 63
12.2

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań

lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy
emitenta, przynajmniej do końca roku bieżącego ................................................................................. 64
13

PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ..................................................................... 65

14

ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO

SZCZEBLA .......................................................................................................................................... 65

4

SPIS TREŚCI

14.1

Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób

zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną
wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością .................................................................. 65
14.2

Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób

zarządzających wyższego szczebla ...................................................................................................... 74
15

WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA .................................................................................... 75

15.1

Wynagrodzenie i inne świadczenia ......................................................................................... 75

15.2

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na

świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia ............................................................. 76
16

PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO ....................... 77

16.1

Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 77

16.2

Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających

i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. .................................................................................. 77
16.3

Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji

oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji ....................................................................... 78
16.4
17
17.1

Oświadczenia na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego.................... 78
OSOBY FIZYCZNE PRACUJĄCE NAJEMNIE .................................................................................... 81
Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi

informacjami finansowymi aż do daty prospektu oraz zestawienie zatrudnionych w podziale na główne
kategorie działalności ........................................................................................................................ 81
17.2

Posiadane akcje i opcje na akcje dla każdej z osób wymienionych w punkcie 14. Organy

Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające Wyższego Szczebla ........................ 81
17.3
18

Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ................................ 82
ZNACZNI AKCJONARIUSZE ......................................................................................................... 82

18.1

Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta ................................................................... 82

18.2

Informacja dot. znacznych akcjonariuszy Emitenta posiadających inne prawa głosu. ................. 82

18.3

Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta. ..................................................................... 82

5

SPIS TREŚCI

18.4

Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie

spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta .............................................................................. 83
19

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ............................................................................. 84

20

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI

FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT ................................................................................................... 87
20.1

Historyczne informacje finansowe .......................................................................................... 87

20.2

Informacje finansowe pro-forma ............................................................................................ 87

20.3

Sprawozdania finansowe ....................................................................................................... 88

20.4

Badanie historycznych rocznych informacji finansowych ........................................................ 151

20.5

Data najnowszych informacji finansowych ............................................................................ 154

20.6

Śródroczne i inne informacje finansowe ................................................................................ 154

20.7

Polityka dywidendy ............................................................................................................. 189

20.8

Postępowania sądowe i arbitrażowe .................................................................................... 190

20.9

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta ............................................. 190

21

INFORMACJE DODATKOWE..................................................................................................... 191

21.1

Kapitał akcyjny ................................................................................................................... 191

21.2

Statut Emitenta .................................................................................................................. 194

22

ISTOTNE UMOWY .................................................................................................................. 207

23

INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK

ZAANGAŻOWANIU ........................................................................................................................... 208
24

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU ............................................................................. 209

25

INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ................................................. 209

IV.

CZĘŚĆ – DOKUMENT OFERTOWY .................................................................................................. 210
1

OSOBY ODPOWIEDZIALNE .......................................................................................................... 210

2

CZYNNIKI RYZYKA ...................................................................................................................... 210

3

ISTOTNE INFORMACJE ............................................................................................................... 210

3.1

Oświadczenie o kapitale obrotowym ....................................................................................... 210
6

SPIS TREŚCI

3.2

Kapitalizacja i zadłużenie ........................................................................................................ 210

3.3

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę .................................. 212

3.4

Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych ..................................................... 212

4

INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
212

4.1

Opis typu i rodzaju papierów wartościowych ............................................................................ 212

4.2

Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe ................................ 213

4.3

Rodzaj oraz forma papierów wartościowych ............................................................................ 213

4.4

Waluta emitowanych papierów wartościowych ........................................................................ 213

4.5

Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury

wykonywania tych praw ................................................................................................................... 213
4.6

Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych ......................................................... 219

4.7

Przewidywana data emisji papierów wartościowych ................................................................. 225

4.8

Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych ............................................ 225

4.9

Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu ........... 237

4.10

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby

trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego ..................................... 238
4.11

Informacje o podatkach potrącanych u źródła ....................................................................... 238

5

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY ........................................................................................ 242

6

DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU ...... 242

6.1

Wskazanie, czy oferowane Akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z

uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach .......................................... 242
6.2

Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są

dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub
dopuszczone do obrotu .................................................................................................................... 243
6.3

Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta .............................. 244

7

SPIS TREŚCI

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w

6.4

obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i
„offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania .................................................................. 244
Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą ........................................................................ 244

6.5
7

INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ .......... 244

7.1

Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży......................................................................... 244

7.2

Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających ............................................. 244

7.3

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock – up. ......................................................................... 244

8

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ........................................................................................................ 245

9

ROZWODNIENIE ........................................................................................................................ 245

10

INFORMACJE DODATKOWE..................................................................................................... 245

10.1

Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją.............................................................. 245

10.2

Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych

rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport ......................................................... 245
10.3

Dane na temat ekspertów ................................................................................................... 245

10.4

Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła tych

informacji........................................................................................................................................ 246
11
1

ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................... 247
SŁOWNIK POJĘĆ BRANŻOWYCH I RYNKOWYCH ............................................................................ 258

8

Część I

I.

Podsumowanie

CZĘŚĆ – Podsumowanie

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia
A.1 Wstęp
Ostrzeżenie
Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wstęp do Prospektu. Decyzja inwestycyjna
dotycząca inwestowania w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem powinna
być każdorazowo podejmowana na podstawie treści całego Prospektu, w tym czynników
ryzyka oraz informacji finansowych zamieszczonych w niniejszym Prospekcie. Inwestor
występujący do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści niniejszego Prospektu ponosi
koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego.
Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie, łącznie z jego tłumaczeniem, ponoszą
odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie
wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z
innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z
innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy
rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.
A.2 Zgoda
Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na
Emitenta
wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów
wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych.
– Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą
dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego
plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu
emisyjnego.
– Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które
mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.
– Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik
finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili
składania przez niego tej oferty.
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich
ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych.
Dział B – Emitent
B.1 Nazwa
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.
Emitenta
Nazwa (firma) - „11 bit studios Spółka Akcyjna”
Nazwa skrócona – „11 bit studios S.A.”
B.2 Ogólne
informacje na
temat Emitenta

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent
prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta.
Siedziba: Warszawa
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska
Emitent prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawodawstwem polskim.

B.3 Opis Emitenta

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności
emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze
wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług,
wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją
działalność.
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Działalność Podstawowa
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności
Produkcja gier
11 bit studios S.A. jest deweloperem wieloplatformowych gier wideo. Podstawowym
obszarem kompetencji Spółki jest tworzenie gier wideo, tj. proces opracowywania
produktu od etapu stworzenia koncepcji aż do wersji gotowej do sprzedaży. Spółka oferuje
gry wideo na wiele platform sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz
mobilne konsole gier wideo, smartfony i tablety. Końcowym odbiorcą produktów Spółki są
gracze korzystający z powyższych platform sprzętowych. Sprzedaż produktów Spółki
odbywa się niemal w 100% w dystrybucji cyfrowej, w tym przez platformę
gamesrepublic.com, będącą własnością Emitenta.
Działalność wydawnicza
W marcu 2014 roku Emitent rozpoczął działalność wydawniczą. Celem powołania nowego
działu wydawniczego pod nazwą 11 bit launchpad jest produkcja oraz dystrybucja gier
niezależnych wyprodukowanych przez 11 bit studios lub deweloperów zewnętrznych z
Polski, jak i z zagranicy. 11 bit launchpad oferuje niezależnym twórcom wsparcie
finansowe, koncepcyjne, technologiczne oraz promocyjne na każdym etapie produkcji i
sprzedaży gry, również poprzez należącą do Spółki platformę dystrybucyjną Games
Republic. Pierwszą grą wydaną w ramach nowego działu 11 bit launchpad była Spacecom,
która miała premierę w dniu 17 września 2014 roku.
Cyfrowa dystrybucja gier
Od kwietnia 2014 roku. Emitent rozwija segment dystrybucji cyfrowej. Nowa platforma
dystrybucji cyfrowej, pod nazwą gamesrepublic.com, powstała w dniu 26 kwietnia 2014
roku. Platforma jest własnością Emitenta, natomiast sprzedaż gier odbywa się poprzez
spółkę zależną Emitenta, Games Republic Limited, z siedziba na Malcie. Spółka Games
Republic Limited została zarejestrowana 8 kwietnia 2014 roku. Platforma
gamesrepublic.com sprzedaje nie tylko gry wideo stworzone przez Emitenta, ale również
produkty pochodzące od producentów i wydawców z całego świata. Na koniec
października 2015 roku. platforma gamesrepublic.com miała w ofercie ponad 1.200
tytułów, w tym katalogi takich wydawców jak Disney, Warner Brothers, Codemasters,
Capcom, Nordic Games czy Paradox.

B. 4a Tendencje

Games Republic Limited realizuje sprzedaż do klientów z całego świata. Liczba
zarejestrowanych użytkowników platformy gamesrepublic.com na koniec października
2015 roku wynosiła ponad 600 tys.
Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających
wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność.
Sprzedaż
Od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu Grupa Kapitałowa 11 bit
studios kontynuuje sprzedaż gry This War of Mine, która utrzymuje się na wysokim
poziomie dzięki skutecznym akcjom promocyjnym oraz wydaniu gry na nowych
platformach. 15 lipca 2015 roku miała miejsce premiera This War of Mine w wersji na
urządzenia mobilne (tablety) z systemami operacyjnymi iOS i Android. Gra w wersji
urządzenia mobilne jest dostępna w sklepach AppStore, Google Play oraz
gamesrepublic.com. 11 listopada 2015 roku na rynek trafiła wersja gry na smartfony z
systemami operacyjnymi iOS i Android.
Emitent rozwijał też nadal własną platformę dystrybucji elektronicznej
gamesrepublic.com, aczkolwiek w opinii Zarządu, gamesrepublic.com nie będzie miał
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istotnego wpływu na poziom sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w bieżącym roku
obrotowym.

Zapasy
Emitent nie posiada zapasów.
Koszty
W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu
nie wystąpiły żadne istotne tendencje w kosztach.
Ceny Sprzedaży
W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu
nie wystąpiły żadne istotne tendencje w cenach sprzedaży.
B. 5 Informacje o
Grupie

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku
emitenta, który jest częścią grupy.
Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta.
Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółki Games Republic Limited z siedzibą w
miejscowości Valletta (Malta), w której Emitent posiada 100% akcji, uprawniających do
100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Poniżej przedstawiono schemat grupy kapitałowej, której częścią jest Emitent.
11 bit studios S.A.
Warszawa

Games Republic Limited
Malta

Źródło: Emitent

B.6 Znaczni
akcjonariusze

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób
bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające
zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału
każdej z takich osób.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma
to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest
bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać
podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma
to zastosowanie.
11
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Osoby, które w sposób bezpośredni mają udziały w kapitale Emitenta:
Bartosz Brzostek, który posiada 218.696 akcji Emitenta, stanowiących 9,86% akcji w
kapitale zakładowym oraz 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Grzegorz Miechowski, który posiada 169.696 akcji Emitenta, stanowiących 7,65% akcji w
kapitale zakładowym oraz 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przemysław Marszał, który posiada 127.130 akcji Emitenta, stanowiących 5,73% akcji w
kapitale zakładowym oraz 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Marcin Przasnyski, który posiada 150.426 akcji Emitenta, stanowiących 6,78% akcji w
kapitale zakładowym oraz 6,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu, niż związane z posiadanymi akcjami.
W dniu 1 października 2015 r. Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w
rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej przez akcjonariuszy – członków
Zarządu (Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał oraz Michał
Drozdowski) oraz spółkę Moonlex Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) – podmiot
powiązany z członkami Zarządu Emitenta, nie posiadający na Datę Prospektu akcji
Emitenta. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. Członkowie porozumienia
posiadają łącznie 616.152 akcje Emitenta stanowiących 27,79% akcji w kapitale
zakładowym Emitenta oraz 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

B.7 Wybrane
historyczne
informacje
finansowe

Na Datę Prospektu, Emitent jest kontrolowany przez akcjonariuszy – członków
porozumienia. Charakter kontroli sprawowanej przez członków porozumienia – przejawia
się zarówno pod względem kapitałowym (wymieniony wyżej udział stron porozumienia w
kapitale zakładowym) oraz osobowym (realizowany poprzez fakt pełnienia przez członków
porozumienia funkcji w organie zarządzającym Emitenta).
Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta,
przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi
informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego,
wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy
czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za
spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis
znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie
objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu
tego okresu.
Wybrane informacje finansowe zostały przygotowane na podstawie zbadanych
historycznych informacji finansowych Emitenta za lata 2013-2014 oraz informacji
finansowych Emitenta za okres 01.01.2015 do 30.09.2015.
Historyczne dane finansowe Emitenta za lata 2013-2014 zostały sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską i podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał o tych
sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń.
Historyczne dane finansowe Emitenta za okres 01.01.2015 do 30.09.2015 zostały
sporządzone z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa”, zatwierdzonym przez Unię Europejską z zastosowaniem
zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych w
rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za rok 2014 i nie podlegały
badaniu przez biegłego rewidenta.
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Tabela Wybrane dane finansowe Emitenta w latach objętych historycznymi
informacjami finansowymi (w tys. PLN)
Wyszczególnienie

I-III

I-III kwartał

kwartał

2014 r.**

2014

2013

2015 r.*
Przychody ze sprzedaży

15.918

1.594

15.798

4.305

Zysk na działalności operacyjnej

11.110

(1.232)

11.200

1.249

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)

13.100

550

13.552

3.258

Zysk przed opodatkowaniem

11.562

(1.196)

11.384

1.139

9.555

(1.204)

9.185

891

9.555

(1.204)

9.185

891

Zysk netto na akcję – zwykłe (w PLN)

4,31

(0,54)

4,14

0,40

Zysk netto na akcję – rozwodniony (w PLN)

4,22

(0,53)

4,06

0,40

Aktywa razem

28.612

21.606

21.606

8.524

Aktywa trwałe

7.200

6.597

6.597

3.843

21.411

15.009

15.009

4.681

2.252

7.240

7.240

940

Środki pieniężne

19.159

7.768

7.768

3.741

Kapitał własny

26.575

17.022

17.022

7.769

222

222

222

222

2.037

4.584

4.584

754

904

1.106

1.106

274

0

0

0

0

1.133

3.479

3.479

481

0

0

0

0

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

14.180

791

7.689

3.176

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(2.729)

(3.649)

(4.973)

(3.241)

(61)

182

1.312

340

11.391

(2.676)

4.027

275

7.768

3.741

3.741

3.466

19.159

1.065

7.768

3.741

Zysk netto
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

Aktywa obrotowe, w tym
Należności i pozostałe aktywa

Wyemitowany kapitał akcyjny
Zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe, w tym
Z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
Z tytułu kredytów i pożyczek

Środki pieniężna netto z działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego
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*) Dane za I-III kwartały 2015 i 2014 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
**) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli bilans sporządza się na inny dzień bilansowy niż dzień
kończący dany rok obrotowy, wykazuje się w nim stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący
rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. W związku z tym porównywalne dane bilansowe
do śródrocznych informacji finansowych Emitenta zostały sporządzone na dzień 31.12.2014.

Źródło: Emitent

B.8 Wybrane
najważniejsze
informacje
finansowe pro
forma

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie
stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą
sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej
spółki ani jej wyników.
Nie dotyczy: W działalności Emitenta nie zaszły zdarzenia, uzasadniające sporządzenie
informacji finansowych pro forma.
B.9 Prognoza
W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
Nie dotyczy: Emitent nie publikował prognoz ani wielkości szacunkowych.
B.10 Zastrzeżenia Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w
biegłego
odniesieniu do historycznych informacji finansowych.
rewidenta
Nie dotyczy: Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń w odniesieniu do historycznych
informacji finansowych.
B.11 Kapitał
W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego
obrotowy
obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie bieżących
potrzeb.
Dział C – papiery wartościowe
C.1 Akcje
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub
oferowane
dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów
wartościowych.
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do
obrotu na rynku podstawowym: 2.217.199 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.000.000 akcji serii A,
- 494.200 akcji serii B,
- 376.561 akcji serii C,
- 40.938 akcji serii D,
- 305.500 akcji serii E.

C.2 Waluta oferty
C.3 Kapitał
zakładowy

Na Datę Prospektu, akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
(podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Emitenta
dopuszczone są do Alternatywnego Systemu Obrotu. Akcje Emitenta oznaczone są kodem
ISIN PL11BTS00015.
Waluta emisji papierów wartościowych.
Akcje są emitowane w złotych polskich (PLN).
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych
w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Na dzień złożenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 221.719,90 zł i dzieli się na
2.217.199 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 1.000.000 akcji serii A na okaziciela,
- 494.200 akcji serii B na okaziciela,
- 376.561 akcji serii C , na okaziciela
- 40.938 akcji serii D na okaziciela,
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- 305.500 akcji serii E na okaziciela.

C.4 Prawa
związane z
akcjami

Akcje zostały w pełni pokryte.
Opis praw związanych z papierami wartościowymi.
Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta.
- Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 k.s.h.).
- Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
akcji (prawo poboru).
- Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji.
- Prawo do zbywania posiadanych akcji.
- Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.
- Prawo do umorzenia akcji.
Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta
- Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 k.s.h.) oraz prawo do
głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.).
- Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.).
- Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.).
- Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projektów uchwał.
- Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał.
- Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w
art. 422–427 k.s.h.
- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art.
385 § 3 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
część kapitału zakładowego.
- Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej
spraw (rewident do spraw szczególnych).
- Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 k.s.h., podczas obrad
Walnego Zgromadzenia.
- Prawo do zamiany akcji (art. 334 § 2 k.s.h.).
- Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie (art. 328 § 6 k.s.h.).
- Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem
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(art. 395 § 4 k.s.h.).
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.) bądź żądania przesłania listy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 11 k.s.h.).
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.).
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym
Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech
osób (art. 410 § 2 k.s.h.).
- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.).
- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na
zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.
- Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki
bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. (w
przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 k.s.h. (przypadku podziału Spółki)
oraz w art. 561 § 1 k.s.h. (w przypadku przekształcenia Spółki).
- Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem
kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 k.s.h.).
- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta,
udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał (art. 6 § 4 i 6 k.s.h.).
Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów
wartościowych.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania
papierów wartościowych Emitenta.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie
-

C.5 Ograniczenia
dotyczące
swobodnej
zbywalności
papierów
wartościowych

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom
określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie.
Zgodnie z art. 19 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 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub
sprzedaży na podstawie tej oferty, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o
Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem
lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze(podmioty wymienione w art. 156 Ustawy o Obrocie), nie mogą nabywać lub
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych
albo dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych,
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powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2
Ustawy o Obrocie.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o
zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160
ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, lub
 kto 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%, 33 1/3%, 50%,
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub
 kogo dotyczy zmiana 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 lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, lub
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej
liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję 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 akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym –
nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni
sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w
regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze
publikacji na stronie internetowej.
Ustawa określa sytuacje, w których ww. obowiązki nie powstają.
Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie
powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby
głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w
okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie
mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z
zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
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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 Publicznej (art.
73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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 3 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
– do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby
głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył
akcje w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby
głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki
lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w
przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu, z tym, że 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 Publicznej).
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z
zastrzeżeniem ust. 2, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% 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 3 miesięcy od przekroczenia 66%
ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji 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 akcji.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego
zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej 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
Publicznej, 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 Publicznej (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). Przepis art. 74 ust.
3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio
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nabył akcje spółki publicznej.
Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej ma zastosowanie
także w przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w
którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art.
74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Ustawa określa sytuacje, w których ww. obowiązki nie powstają.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być
akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, 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.
Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000.000 euro
lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50 000 000 euro.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego
walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie
akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez
przedsiębiorcę dominującego.
Ustawa określa, kiedy nie powstaje obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy,
przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego
przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być
zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady
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(WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie
powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące
przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi
obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje
jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury
własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do
Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
• zawarciu odpowiedniej umowy,
• ogłoszeniu publicznej oferty, lub
• przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy
przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie
takiej koncentracji.

C.6 Dopuszczenie
do notowania na
GPW

C.7 Polityka
dywidendy

Dział D- Ryzyko
D.1 Ryzyka
charakterystyczne
dla Spółki lub jej
branży

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków
regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym (giełdowym) podstawowym 2.217.199 akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.000.000 akcji serii A,
- 494.200 akcji serii B,
- 376.561 akcji serii C,
- 40.938 akcji serii D,
- 305.500 akcji serii E.
Opis polityki dywidendy.
Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech
lat obrotowych nie zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego:
Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w
najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów
rozwojowych Emitenta. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w
sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek
finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.
Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla
emitenta lub jego branży.
Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta
Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę Emitenta celów strategicznych
Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta
Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier
Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej
Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem elektronicznej platformy globalnej
dystrybucji gier wideo
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Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności wydawniczej przez Emitenta:


Ryzyko braku atrakcyjnych tytułów do pozyskania przez wydawnictwo



Ryzyko silnej konkurencji ze strony innych wydawców



Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku gier



Ryzyko związane ze skopiowaniem realizowanego przez Emitenta pomysłu na grę
lub wejścia na rynek produktu o podobnych cechach



Ryzyko pominięcia znaczących trendów rynkowych



Ryzyko związane ze wzrostem ceny oprogramowania wykorzystywanego do
tworzenia gier



Ryzyko związane ze wzrostem środków niezbędnych do stworzenia produktów
mających szansę na odniesienie sukcesu rynkowego



Ryzyko związane z rosnącą popularnością portali crowd-sourcingowych oraz selfpublishingiem



Rosnąca ilość podmiotów świadczących usługi wydawnicze dla małych i średnich
developerów



Ryzyko ograniczenia skuteczności działań PR-owych

Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta
Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników
Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami o dzieło w kontekście praw
autorskich
Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami licencyjnymi
Ryzyko związane z umowami zawieranymi z kontrahentami zagranicznymi
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi i umowami licencyjnymi

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta
Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Ryzyko zmienności kursów walutowych
Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
Ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Emitent
Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych
D.3 Ryzyka
charakterystyczne
dla papierów
wartościowych

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla
papierów wartościowych.
Poniżej zostały wymienione najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka
charakterystycznych dla papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu:
Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów art. 17 oraz 18 Ustawy o Ofercie Publicznej
Ryzyko związane z odmową dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do
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obrotu na rynku regulowanym
Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań,
wykluczenia z obrotu
Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji bądź wykluczeniem Akcji z obrotu
giełdowego
Ryzyko zawiązane z nieprawidłowym wykonywaniem przez Inwestorów obowiązków
wynikających z przepisów prawa
Ryzyko wahań kursowych
Ryzyko wynikające z możliwości nie dopełnienia przez Spółkę obowiązków wymaganych
prawem dotyczących zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu
Ryzyko związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej możliwym wpływem na
rynek kapitałowy w Polsce i cenę Akcji
Ryzyko, że realizowane przez Emitenta w przyszłości oferty dłużnych lub udziałowych
papierów wartościowych mogą wywrzeć negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji i
doprowadzić do rozwodnienia udziałów akcjonariuszy Emitenta
Ryzyko, że posiadacze Akcji w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom w
zakresie wykonania praw poboru w ramach emisji realizowanych w przyszłości
Ryzyko, że wartość akcji dla inwestorów zagranicznych może ulec obniżeniu na skutek
zmienności kursów walutowych
Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Emitenta lub zmianą
rekomendacji analityków na negatywną

Dział E- Oferta
E.1
Wykorzystanie
wypływów z
oferty

E.2a Przyczyny
oferty

E.3 Warunki
oferty

E.4 Konflikt
interesów

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w
tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.217.199 akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.000.000 akcji serii A,
- 494.200 akcji serii B,
- 376.561 akcji serii C,
- 40.938 akcji serii D,
- 305.500 akcji serii E.
Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto
wpływów pieniężnych.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.217.199 akcji
Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Opis warunków oferty.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.217.199 akcji
Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub
oferty.
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radowie Prawni (Doradca Prawny) jest
podmiotem zaangażowanym w sporządzenie Prospektu oraz świadczenie bieżącego
doradztwa prawnego związanego z emisją akcji serii F oraz działalnością Emitenta.
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Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia emisji. Doradca
Prawny nie posiada akcji Emitenta.
W imieniu Doradcy Prawnego działa radca prawny Marcin Marczuk – radca prawny i
Miłosława Kuźnicka – radca prawny. Nie istnieje konflikt interesów osób zaangażowanych
ze strony Doradcy Prawnego w proces przeprowadzenia Oferty, jak również osoby te nie
posiadają akcji Emitenta.
Firma Inwestycyjna
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej, jest
podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie Akcji Serii A, B, C, D i E Emitenta do
obrotu na rynku podstawowym i występowania w imieniu Emitenta przed KNF.
Wynagrodzenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nie jest uzależnione
od dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta.
Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i
Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta.

E.5 Oferujący
papiery
wartościowe

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do
sprzedaży.
Nie dotyczy. Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą papierów wartościowych.
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie
okresu objętego zakazem sprzedaży.
Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał i Michał Drozdowski, czyli
akcjonariusze Emitenta, będący jednocześnie Członkami Zarządu Emitenta, zobowiązali się
do ograniczenia zbywania posiadanych akcji Emitenta (umowa lock-up) przez okres sześciu
miesięcy kalendarzowych licząc od dnia 5 października 2015 roku. Umową typu lock-up
objęte są łącznie 616.152 akcje Spółki stanowiące 27,79% akcji w kapitale zakładowym
oraz dających 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

E.6 Rozwodnienie

E. 7 Szacunkowe
koszty pobierane
przez Spółkę od
inwestora

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego
ofertą. W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy,
należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie
dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy
podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie
dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Nie dotyczy. Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą papierów wartościowych.
Szacunkowe koszty pobierane od inwestora.
Nie dotyczy. Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą papierów wartościowych.
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II. CZĘŚĆ – Czynniki ryzyka
1

CZYNNIKI RYZYKA

Działalność Emitenta, jego sytuacja finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą w przyszłości podlegać
negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia któregokolwiek z czynników ryzyka opisanych poniżej. Wystąpienie
nawet niektórych z poniższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową i wyniki finansowe Emitenta oraz może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego
kapitału. Inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, w tym także i te, których Emitent nie jest
obecnie świadomy lub które uważa za nieistotne, mogą także wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność
Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki działalności oraz mogą skutkować utratą części lub całości
zainwestowanego kapitału.

1.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta

Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę Emitenta celów strategicznych
Celem strategicznym Emitenta na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez kontynuację budowy
zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych, prowadzenie elektronicznej platformy
globalnej dystrybucji gier wideo oraz rozwój działalności wydawniczej. Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży
wszelkich starań aby Grupa Emitenta zrealizowała najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach.
Niemniej jednak zarząd Emitenta nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną
osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku gier komputerowych, mająca bezpośredni wpływ na przychody i
zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim
horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź
niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może
pogorszenie jego wyników finansowych.
Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta
Prace nad poszczególnymi produktami Emitenta trwają, zależnie od wielkości projektu, od 12 do 20 miesięcy.
Sukces rynkowy danego produktu, mierzony wielkością popytu i przychodami z jego sprzedaży, pozwala
Emitentowi na pokrycie poniesionych wydatków przy procesie produkcji gry i przynosi ewentualne zyski.
Wielkość zainteresowania danym produktem i w konsekwencji wysokość przychodów z jego sprzedaży zależy w
dużej mierze od zmiennych gustów konsumentów, trudnych do przewidzenia tendencji na rynku gier oraz
istniejących produktów konkurencyjnych. Istnieje więc wysokie ryzyko tzw. „nietrafionego” produktu, tj.
produktu, którego zakupem potencjalni klienci nie będą zainteresowani, gdyż nie będzie odpowiadał ich
preferencjom. Przyczyną może być niska jakość produktu lub błędne jego zaadresowanie do klientów. Z tego
powodu Spółka nie jest w stanie w momencie premiery nowego produktu przewidzieć reakcji odbiorców i w
konsekwencji ze znacznym prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości przychodów.
Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier
Proces produkcji gry wideo jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko opóźnień
poszczególnych faz i całego projektu. Poszczególne fazy procesu produkcji następują kolejno po sobie i są
uzależnione od wyników bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich. Część etapów procesu produkcji jest
zależna wyłącznie od zespołu, część natomiast zależy od podmiotów zewnętrznych – kooperantów, partnerów,
licencjodawców. Zarząd Emitenta ma ograniczony wpływ na terminowość działań innych podmiotów, od
których uzależniony jest proces produkcji gry. Możliwe są również opóźnienia w pracy samych zespołów
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projektowych w wyniku nieprzewidzianych trudności w pracy nad wymagającym produktem, jakim jest gra
wideo.
Opóźnienie terminów zakończenia produkcji gier wideo może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie przez
Emitenta wyników finansowych w danym okresie rozrachunkowym.
Ryzyko związane z wymaganą akceptacją projektu przez producenta platformy zamkniętej
Specyfika działalności Emitenta sprawia, że jednym z głównych kanałów dystrybucji tworzonych produktów, tj.
gier do dystrybucji elektronicznej są platformy zamknięte. 11 bit studios tworzy gry na platformy zamknięte
(konsole) Sony i Microsoft. Wspomniani producenci zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, którego
wprowadzenie jest planowane na daną platformę. W konsekwencji, Emitent ponosi ryzyko braku akceptacji
przez danego producenta platformy zamkniętej produktu, który stworzył.
Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem elektronicznej platformy globalnej dystrybucji gier wideo
8 kwietnia 2014 roku Emitent powołał spółkę zależną Games Republic Limited, z siedzibą na Malcie, której
podstawowym biznesem jest prowadzenie elektronicznej platformy globalnej dystrybucji gier wideo. Celem
uruchomienia globalnej platformy dystrybucji przez Emitenta jest znaczące zwiększenie skali działalności Spółki
w kolejnych latach oraz dywersyfikacja źródeł przychodów przy wykorzystaniu aktualnych trendów rynku gier
wideo dotyczących między innymi rozwoju transmitowania i publikowania treści związanych z grami wideo oraz
zwiększającej się podaży gier od małych i średnich producentów i wydawców.
Rynek dystrybucji cyfrowych gier zdominowany jest z jednej strony przez ogólnoświatową platformę Steam
(należąca do Valve Corporation), która według niektórych szacunków ma ponad 85% światowego rynku obrotu
cyfrowymi grami, z drugiej przez platformy sprzedażowe, które oferują cyfrowe gry nieznanego pochodzenia,
zwykle sprzedawane sobie nawzajem przez samych użytkowników tych platform (takie jak g2a.com). W związku
z tym platforma Games Republic Limited musi cechować się unikatowymi korzyściami, niedostępnymi nigdzie
indziej. To ryzyko platforma planuje zaadresować poprzez wprowadzenie unikatowego systemu
spersonalizowanych zniżek na produkty oraz podniesienie tzw. „discoverability” (świadomości istnienia)
produktów dostępnych w platformie przy jednoczesnym zachowaniu pewności źródła cyfrowych gier,
oferowanych przez platformę. Obie funkcjonalności będą iterowane i testowane na użytkownikach przy
zachowaniu analitycznego podejścia do badanych rezultatów.
Platforma gamesrepublic.com dysponuje katalogiem produktów, na sprzedaż których udzielone zostały licencje
przez licencjodawców. Popyt na te produkty zależy od trendów rynkowych, w szczególności przecen, w jakich
produkty te są dostępne. Wielkość popytu na te produkty w dużej mierze zależy od zmiennych gustów
konsumentów oraz trudno przewidywalnych trendów na rynku gier komputerowych. Dodatkowo kluczowym
czynnikiem dla decyzji konsumentów jest cena, co sprawia, że zależność obrotów platformy od oferowanych
obniżek jest coraz silniejsza. W długofalowym ujęciu oznacza to dążenie ceny każdego oferowanego produktu
do zera.
Platforma gamesrepublic.com obraca produktami, na które każdorazowo udzielone zostały licencje przez
podmioty, które mogą licencje te wycofać z zachowaniem (zwykle krótkiego) okresu wypowiedzenia. W związku
z tym istnieje ryzyko zubożenia portfolio platformy w wypadku decyzji licencjodawców o wycofaniu swoich
produktów z platformy lub też opóźnianiu ich wprowadzania do platformy w chwili ich premiery, jak również w
chwili oferowania istotnych zniżek w platformie Steam oraz innych platformach zniżkowych. Platforma Games
Republic Limited nie ma wpływu na politykę sprzedażową licencjodawców, która stanowi istotny i niezależny od
platformy czynnik ryzyka jej działania.
Ryzyko związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności wydawniczej przez Emitenta
W marcu 2014 roku powstał nowy dział wydawniczy o nazwie 11 bit launchpad. Celem powołania nowego
działu jest produkcja oraz dystrybucja gier wideo niezależnych, wyprodukowanych przez 11 bit studios lub
deweloperów zewnętrznych z Polski, jak i z zagranicy. Podjęcie przez Spółkę wspomnianej działalności może
wiązać się wystąpieniem określonych ryzyk:
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Ryzyko braku atrakcyjnych tytułów do pozyskania przez wydawnictwo

Podaż atrakcyjnych projektów zewnętrznych jest ograniczona. Może się zdarzyć sytuacja, w której przez dłuższy
czas Emitent nie będzie mógł znaleźć produktu, który będzie spełniał wszystkie oczekiwania.


Ryzyko silnej konkurencji ze strony innych wydawców

W bezpośrednim otoczeniu konkurencyjnym Emitenta znajduje się co najmniej kilka firm poszukujących
podobnych produktów, spełniających te same kryteria oceny. Przy ograniczonej podaży atrakcyjnych projektów
tym trudniej jest wyróżnić się na tle konkurencji i zaoferować developerowi coś unikalnego.


Ryzyko pominięcia znaczących trendów rynkowych

Rynek gier zmienia się dynamicznie. Pojawiają się nowe trendy technologiczne. VR (Virtual Reality) to jeden z
przykładów. Zbyt późne zauważenie trendu oraz niedostosowanie się do niego może skutkować stratami
związanymi ze sprzedażą niemodnych produktów.


Ryzyko związane ze wzrostem ceny oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia gier

Zmniejszenie dostępności (na skutek zmiany polityki cenowej lub z innych powodów) popularnych silników 3d
wykorzystywanych do tworzenia niezależnych gier spowodować może skomplikowanie procesu wytwórczego
oraz pośrednio wydłużenie czasu wymaganego na stworzenie gry, co skutkować będzie ograniczeniem ilości
powstających produktów.


Ryzyko związane z rosnącą popularnością portali crowd-sourcingowych oraz self-publishingiem

Na skutek rosnącej popularności portali crowd sourcingowych spada zainteresowanie usługami wydawniczymi,
których jedną z ważniejszych wartości było finansowanie lub współfinansowanie produkcji. Największe szanse
na sukces w kampanii crowd sourcingowej mają projekty o dużym potencjale rynkowym a więc takie, które są
interesujące również z perspektywy działalności wydawniczej. Powoduje to utratę wielu potencjalnie
dochodowych projektów.


Rosnąca ilość podmiotów świadczących usługi wydawnicze dla małych i średnich developerów

Wzrost ilości firm oferujących usługi wydawnicze polegające na dofinansowywaniu produkcji oraz wsparciu
działań marketingowych skutkować może spadkiem cen/prowizji pobieranych za usługi wydawnicze oraz
trudnościami w pozyskiwaniu nowych projektów.


Ryzyko ograniczenia skuteczności działań PR-owych

Malejący zasięg mediów branżowych może znacząco ograniczyć skuteczność działań PR-owych oraz
uniemożliwić wykorzystywanie dotychczasowego know-how. W takiej sytuacji, aby skutecznie informować
potencjalnych odbiorców o ofercie Emitent może być zmuszony do podejmowania kosztownych działań
promocyjnych.
Ryzyko związane z kluczowymi współpracownikami Emitenta
Emitent jest wciąż podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, w szczególności w zakresie
struktury zatrudnienia na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych. Większość zadań, w szczególności z
zakresu współpracy handlowej z kontrahentami wykonują poszczególne osoby. Najwyżej wykwalifikowaną
kadrę menadżerską stanowią jego założyciele. Ewentualna utrata kluczowych współpracowników, którzy mają
największą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania i działalności operacyjnej mogłaby w krótkim okresie
spowodować pogorszenie jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego
stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.
Działalność Emitenta polega na tworzeniu gier komputerowych. Jakość usług i tworzonych produktów
uzależniona jest od doświadczenia i umiejętności wykonujących je współpracowników. Utrata
współpracowników łączy się z koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych
osób do pracy.
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W umowach o pracę zawartych przez Emitenta ze współpracownikami nie ma klauzul dotyczących zakazu
świadczenia usług na rzecz kontrahentów oraz innych podmiotów po zakończeniu współpracy z Emitentem.
Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników
System edukacji w Polsce nie przygotowuje absolwentów szkół wyższych do zawodu twórcy gier wideo, w
efekcie na lokalnym rynku pracy liczba wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z omawianej branży
jest niewielka. W związku z tym Emitent staje przed wyzwaniem znalezienia specjalistów odpowiadających jego
wymaganiom. Powyższe ryzyko dotyczy braku wykwalifikowanych pracowników w liczbie odpowiadającej
potrzebom dynamicznie rozwijającej się Spółki.
Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami o dzieło w kontekście praw autorskich
Emitent przy zawieraniu umów z pracownikami, w tym w szczególności z Członkami Zarządu, którzy tworzą
najbardziej wykwalifikowaną kadrę zarządzającą Emitenta, w znacznej części korzysta z elastycznych form, w
tym w szczególności poprzez zawieranie umów o dzieło, a także umów zlecenia. W zawieranych przez Emitenta
umowach o dzieło znajdują się postanowienia dotyczące opisu dzieła, jak również zapisy dotyczące
przeniesienia praw autorskich do wykonanych dzieł na Spółkę, jak również zapisy dotyczące obowiązującej
wykonawcę klauzuli poufności w odniesieniu do materiałów i dokumentów udostępnionych przez Emitenta.
Odnosząc się do zapisów umów o dzieło należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
prawa autorskiego do skutecznego przeniesienia praw autorskich konieczne jest wyszczególnienie w umowie
pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy. Co istotne, nie jest możliwe przeniesienie praw autorskich do
wszystkich pól eksploatacji mających powstać w przyszłości gdyż zapis umowny tego rodzaju jest nieważny (w
przepisie art. 41 ust. 2 ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażona
została bardzo istotna dla praktyki obrotu prawami autorskimi zasada, według której treść umowy mającej za
przedmiot prawa autorskie odnosi się tylko do pól eksploatacyjnych, które zostały w niej wyraźnie
wymienione).
W świetle szybkiego postępu technologii, również w zakresie tworzenia gier komputerowych, istnieje ryzyko
wykorzystania przez Spółkę nabywanych dzieł na polu eksploatacji innym niż wyszczególnione w umowach o
przeniesieniu praw autorskich, a co za tym idzie, powstania obowiązku zapłaty na rzecz twórców dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu.
Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami licencyjnymi
Emitent w związku z charakterystyką prowadzonej działalności gospodarczej zawarł szereg umów licencyjnych
dotyczących wykorzystania określonego oprogramowania, niezbędnego w toku prowadzonej przez niego
działalności. Umowy te nie były zawierane według jednego wzorca lecz zgodnie z wzorcami stosowanymi przez
licencjodawców. Umowy licencyjne zawierają w niektórych przypadkach krótkie okresy wypowiedzenia.
Ponadto w wielu wypadkach Licencjodawcy uprawnieni są do rozwiązania jej bez zachowania jakiegokolwiek
okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem natychmiastowym. Częstokroć zawarte umowy licencyjne nie uprawniają
Spółki do rozprowadzania stworzonego przez nią programu komputerowego w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej we własnym imieniu. Na gruncie prawa polskiego w zakresie korzystania przez
Spółkę z oprogramowania udostępnionego przez licencjodawców zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 roku, Dz. U. nr 90, poz. 631 ze zm.).
Ponadto większość umów jako prawo właściwe dla stosunków prawnych powstałych na tle danej umowy
przewidują prawo inne niż polskie np. prawo stanu Waszyngton, co w sposób istotny uniemożliwia dokonanie
prawidłowej oceny zobowiązań wynikających wobec Emitenta z tytułu zawartych umów i zakresu jego
odpowiedzialności.
Ryzyko związane z umowami zawieranymi z kontrahentami zagranicznymi
Zawierane przez Emitenta umowy z zagranicznymi kontrahentami przewidują także prawo obce jako prawo
właściwe dla regulowania stosunków umownych pomiędzy stronami, bądź też nie zawierają wyboru prawa
właściwego co wiąże się z koniecznością każdorazowego ustalenia prawa właściwego dla danej umowy. W
niektórych przypadkach prawem właściwym okazuje się być prawo obce w zakresie którego wiedza Emitenta
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jest ograniczona. Ponadto Spółka zawarła także umowy, w których uzgodniony został zapis na sąd zagraniczny,
bądź też w których brak jest wiążącego zapisu na sąd. Rodzi to ryzyko, że w przypadku sporów z danym
kontrahentem Spółka zmuszona będzie do prowadzenia sporu przed sądem obcym. Ze względu na
nieznajomość prawa obcego (zarówno materialnego jak i procesowego) wiąże się to z ryzykiem ponoszenia
podwyższonych kosztów obsługi prawnej w kraju i za granicą.
Ze względu na brak uregulowania kwestii wyboru prawa nie sposób również jednoznacznie ocenić ważności
poszczególnych zapisów, np. w zakresie odpowiedzialności stron umowy za niewykonanie lub nienależytego
wykonanie zobowiązań.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Na Datę Prospektu, akcjonariusze założyciele posiadają łącznie 27,79% akcji, uprawniających ich łącznie do
27,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku działania ww. akcjonariuszy w
porozumieniu, będą oni mieli istotny wpływ na działalność Emitenta. Ponadto uwzględniając okoliczność, że
znaczna część z tych akcjonariuszy jest jednocześnie członkami organów Emitenta, mają oni faktyczną
możliwość decydowania o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich istotnych dla
Emitenta sprawach.
Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi i umowami licencyjnymi
Emitent zawarł szereg umów dystrybucyjnych lub umów licencyjnych dotyczących zasad dystrybuowania lub
udostępniania gier utworzonych przez Emitenta na różnego rodzaju platformach lub nośnikach danych.
Znacząca część z tych umów poddana została reżimowi i podlega regulacjom innym niż prawo polskie (np.
prawo angielskie, niemieckie, stanu Teksas lub inne).
Poddanie stosunków umownych regulacjom innego kraju niż Polska pociąga za sobą ryzyko nieprawidłowej lub
niedostatecznej oceny skutków prawnych zawartych umów oraz właściwej interpretacji poszczególnych
postanowień. W razie ewentualnego sporu z kontrahentami, z którymi Emitent zawarł w/w umowy,
koniecznym będzie skorzystanie z usług doradców i profesjonalnych pełnomocników z państw obcych, co może
narazić Emitenta na znaczne koszty.
Ponadto w każdej z tych umów zawarte zostały postanowienia ograniczające możliwość udzielania informacji
podmiotom trzecim w zakresie w jakim informacje te mogą stanowić informacje poufne. Emitent zobowiązany
jest zapewnić ochronę otrzymanych od kontrahentów informacji poufnych na poziomie co najmniej nie
gorszym niż ochrona, którą zapewnia własnym informacjom poufnym. Naruszenie przez Emitenta w/w
zobowiązania do ochrony informacji pociągać może odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki za wyrządzoną
tym naruszeniem szkodę.

1.2

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta
Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których dystrybuuje lub
zamierza dystrybuować produkty. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Emitenta
działalności gospodarczej zależy m.in. od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji społeczeństwa,
polityki fiskalnej i pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i
inne wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez
Emitenta strategii rozwoju.
Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego
Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom. Zmianom ulegają także interpretacje prawa oraz
praktyka jego stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także
powodować negatywne skutki. Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w
odniesieniu do prawa podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń
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społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych, głównie nadzoru nad rynkiem finansowym i o
funduszach inwestycyjnych mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Emitenta. Szczególnie częste i
niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów
skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji
prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Emitenta może implikować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a
w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju.
Przepisy w/w gałęzi prawa podlegają częstym zmianom wskutek czego traktowanie przedsiębiorców przez
organy administracyjne i sądy cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. Obowiązujące regulacje
zawierają również pewne sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach co do
interpretacji prawnej przepisów zarówno między organami państwowymi jak i między organami państwowymi i
spółkami.
Dla przykładu rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli władz, które w razie wykrycia
nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje
podatkowe spółek mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a niektóre
transakcje przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostać
zakwestionowane do celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty wykazane w
sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich
wysokości przez władze skarbowe.
Szczególnie istotnymi z punktu widzenia gałęziami prawa, których zmiana wywoływać może istotny wpływ na
działalność gospodarcza prowadzoną przez Emitenta są:


prawo autorskie i prawa pokrewne,



prawo handlowe,



prywatne prawo gospodarcze,



prawo podatkowe,



prawo pracy,



prawo ubezpieczeń społecznych,



prawo papierów wartościowych.

Niewątpliwie znaczna część tych dziedzin prawa charakteryzuje się dużą zmiennością regulacji. Szczególny
wpływ na działalność Emitenta ma prawo autorskie i prawa pokrewne, którego normy są ściśle uzależnione od
regulacji unijnych i dokonywanych w tym zakresie przez Parlament Europejski lub Komisję Europejską zmian,
ale również od prawa polskiego różniącego się w niektórych aspektach od norm prawa innych państw
członkowskich. Również specyfika prowadzonej przez Emitenta działalności powoduje, że na jego działalność
wpływać mogą zmiany regulacji w Stanach Zjednoczonych.
Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa zważywszy, że część z nich jest nadal
w fazie dostosowywania do wymagań unijnych. Ewentualne zmiany prawa będą miały zawsze wpływ na
otoczenie prawne Emitenta wywołując obowiązek dostosowania się do nich. Każda zmiana regulacji
normatywnej wywołuje problemy w szczególności związane z wątpliwościami interpretacyjnymi nowych
przepisów co stwarza ryzyko rozbieżności w praktyce organów władzy publicznej, w tym sądownictwa.
Niejednoznaczność wykładni dokonywanych przepisów przez organy władzy publicznej, sądownictwa (w tym
wspólnotowego) komplikuje funkcjonowanie w polskim systemie prawnym niezharmonizowanym z systemem
unijnym.
Ryzyko zmienności kursów walutowych
Z tytułu prowadzonej działalności Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. Ponieważ
sprzedaż produktów Emitenta skierowana jest na rynki zagraniczne (Ameryka Północna, Europa Zachodnia,
Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Rosja), dominującymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach
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zagranicznych są: dolar amerykański (90% udział) i euro (10%). W konsekwencji, wartość przychodów Emitenta
jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej waluty. Wraz z umacnianiem się polskiego złotego obniżeniu
może ulec poziom generowanych przychodów ze sprzedaży gier komputerowych w przeliczeniu na PLN.
Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
W przypadku Emitenta ryzyko związane z konkurencją wynika przede wszystkim ze znacznych trudności w
zdefiniowaniu i charakterystyce podmiotów konkurencyjnych ze względu na istotne rozproszenie rynku. W
przypadku ujawnienia się konkurencji silniejszej niż oczekiwana, sytuacja taka może wpłynąć na obniżenie
zainteresowania oferowanymi przez Emitenta produktami. Ponadto, w wyniku zwiększenia liczby podmiotów
oferujących podobne produkty na te same platformy, możliwe jest zwiększenie trudności w uzyskiwaniu
zezwoleń od producentów platform na produkcję gier dla określonej platformy.
Ryzyko związane z rozwojem branży, w której działa Emitent
Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo przeznaczonych do bezpośredniej dystrybucji na platformy
sprzętowe mobilne oraz stacjonarne. Koniunktura w branży gier wideo i popyt na produkty są wypadkowymi
wielu czynników, takich jak np. wzrost gospodarczy i co za tym idzie wzrost zamożności społeczeństw oraz
poziom ich konsumpcji, tempo oraz kierunki rozwoju rynku informatycznego, konkurencja oraz rozwój nowych,
innowacyjnych technologii i usług. Czynniki te mają charakter egzogeniczny, na który Emitent nie ma wpływu.
Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych
W związku z możliwością zajścia zdarzeń nieprzewidywalnych, takich jak kataklizmy czy konflikty zbrojne,
istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji gospodarczej na rynku światowym oraz polskim. Zdarzenie takie może
mieć istotny wpływ na kondycję ekonomiczną Emitenta.

1.3

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów art. 17 oraz 18 Ustawy o Ofercie Publicznej
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty występujące w
imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF
może:
 nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres
nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
 zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
 opublikować na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja może stosować środki, o
których mowa w art. 17, także w przypadku, gdy z treści Prospektu składanego do Komisji lub przekazywanego
do wiadomości publicznej, wynika, że:
 oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w
znaczący sposób
 naruszałyby interesy inwestorów,
 utworzenie Emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy,
 działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki
pozostają w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.
Na Datę Prospektu nie wystąpiły przypadki naruszenia prawa skutkujące ww. sankcjami.
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Ryzyko związane z odmową dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku
regulowanym
Spółka złoży odpowiednie wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku
oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy) GPW.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być instrumenty finansowe, które spełniają
warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym określone w Regulaminie Giełdy oraz
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych.
Zgodnie z pkt. 3 ust 2 Regulaminu Giełdy w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny one
spełniać następujące warunki: i) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych
akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej
60.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego
akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w
organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 PLN albo równowartość
w złotych co najmniej 12.000.000 euro; ii) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do
wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej
4.000.000 PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej
ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków
dopuszczenia i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych, decyzje Zarządu
GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej
w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży
oraz inne okoliczności związane z wnioskiem.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych - akcje spółek ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych powinny spełniać:
1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
2) ich zbywalność nie jest ograniczona;
3) wszystkie wyemitowane akcje dane rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki
prowadzącej rynek oficjalnych notowań;
4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem wynoszą co najmniej
równowartość 1.000.000 euro;
5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu
tymi akcjami
Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie
więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji spółki
objętych wnioskiem.
Na Datę Prospektu kapitalizacja Spółki znacznie przekracza wartość progową określoną w regulaminie GPW.
Poza tym na Datę Prospektu w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania
mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się ponad 60% Akcji Emitenta.
W związku z powyższym, ryzyko, iż Spółka nie będzie spełniała, na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do
obrotu na rynku oficjalnych notowań, powyższych wymogów jest ograniczone. Niemniej jednak w przypadku
odmowy dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Emitent będzie się ubiegał o
wprowadzenie akcji do obrotu na rynku równoległym.
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Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, wykluczenia z
obrotu
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca
rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań
wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy
niż 10 dni. Ponadto, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów
inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub
instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Regulamin Giełdy określa przesłanki zarówno fakultatywnego,
jak i obligatoryjnego wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na GPW. Akcje podlegają wykluczeniu w
przypadku, gdy ich zbywalność stała się ograniczona lub gdy została zniesiona ich demetalizacja. Ponadto, na
żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe
lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie
interesów inwestorów.
Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Spółka
prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem Polskiej
Agencji Prasowej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów
wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.
KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub
wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust.
1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom:
 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na
rynku regulowanym, albo
 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana,
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo
 zastosować obie sankcje łącznie.
W takiej sytuacji zbycie posiadanych Akcji Emitenta może napotkać trudności i wiązać się zarówno z
koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa
w ostatnim notowaniu Akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego.
Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji bądź wykluczeniem Akcji z obrotu giełdowego
Zgodnie z § 30 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na
okres do trzech miesięcy:
 na wniosek Emitenta,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.
Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF
zgłoszone zgodnie
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
 jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza brakiem ograniczenia
w ich zbywalności,
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jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
na wniosek Emitenta,
wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym,
 wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Ryzyko zawiązane z nieprawidłowym wykonywaniem przez Inwestorów obowiązków wynikających z
przepisów prawa
Inwestorzy nabywający Akcje Emitenta powinni mieć na uwadze wymóg przestrzegania zasad i obowiązków
nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych przez Ustawę o Ofercie Publicznej i Ustawę o obrocie
instrumentami finansowymi. Istnieje ryzyko, że Inwestorzy mogą nie przestrzegać lub nieprawidłowo
wykonywać obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa, wobec czego muszą się liczyć z możliwością
nałożenia na nich sankcji za nieprzestrzeganie tych obowiązków.
W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja Nadzoru Finansowego może, w
drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN m.in. na każdego kto:
 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72 tej
ustawy,
 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
 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, nie ogłasza wezwania lub nie
przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 lub w art. 90a
ust. 1,
 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, 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,
 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79.
 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art.
88a.
Kara pieniężna w tej wysokości może zostać nałożona odrębnie za każdy z określonych powyżej czynów.
Ryzyko wahań kursowych
Notowania giełdowe akcji znacznej części emitentów charakteryzują się między innymi znacznymi wahaniami
cen papierów wartościowych oraz wolumenu obrotów w krótkich okresach. Szczególnie inwestorzy
zainteresowani przeprowadzaniem transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji Emitenta powinni
uwzględnić ryzyko czasowego ograniczenia ich płynności, a także znacznych wahań ich kursu.
Zwłaszcza ceny akcji notowanych w ASO NewConnect ulegają wahaniom, które zależą od trudnych do
przewidzenia zmian w kształtowaniu się relacji popytu i podaży. Ponadto obrót papierami wartościowymi w
ASO NewConnect charakteryzuje się stosunkowo niską płynnością.
Można przypuszczać, ryzyko wahań kursowych dot. Akcji Emitenta na rynku regulowanym będzie niższe.
Ryzyko wynikające z możliwości nie dopełnienia przez Spółkę obowiązków wymaganych prawem
dotyczących zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu
W przypadku wystąpienia potrzeby sporządzenia aneksu do Prospektu i wystąpienia z wnioskiem o jego
zatwierdzenie KNF może na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie odmówić zatwierdzenia aneksu, w
przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa.
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Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 tejże
ustawy, to jest w szczególności może: i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; ii)
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, iii) opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z
ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Ryzyko związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej możliwym wpływem na rynek kapitałowy
w Polsce i cenę Akcji
Ustawa dotycząca zmian ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego została uchwalona w
dniu 6 grudnia 2013 roku W dniu 27 grudnia 2013 roku została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i w trybie kontroli następczej skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa weszła w życie w dniu
1 lutego 2014 roku. Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego dotycząca ww. ustawy odbędzie się w dniu 4
listopada 2015 roku.
Niezależnie od kontroli przeprowadzanej przez Trybunał Konstytucyjny, obowiązujące w Dacie Prospektu
przepisy ustawy dotyczące OFE wprowadziły szereg zmian w zakresie funkcjonowania OFE, w tym: (i)
przeniesienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 51,5% aktywów OFE, w tym obligacji skarbowych oraz
innych dłużnych papierów wartościowych wskazanych w ustawie OFE; (ii) dobrowolność uczestnictwa w OFE
polegająca na tym, że po wejściu w życie zmian, uczestnicy mogli podjąć decyzję o przekazaniu przyszłych
składek do OFE lub do ZUS; (iii) stopniowe przenoszenie środków z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem
przez ubezpieczonego wieku emerytalnego; (iv) zmiany polityki inwestycyjnej OFE, w tym zakaz inwestowania
w obligacje skarbowe i wprowadzenie określonych limitów inwestycyjnych w przypadku ustawowo określonych
instrumentów finansowych.
Ze względu na znaczny udział OFE w kapitalizacji GPW, obowiązywanie ustawy dot. OFE może mieć w dłuższej
perspektywie istotny, niekorzystny wpływ na funkcjonowanie GPW, w tym również na cenę notowanych
papierów wartościowych. Wprowadzone zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą doprowadzić do
odpływu kapitału z rynku w wyniku zmniejszenia wielkości środków zgromadzonych w OFE, które mogą być
przeznaczone na zakup akcji. Odpływ środków nastąpił przede wszystkim w związku z tym, że tylko 15%
uprawnionych ubezpieczonych zdecydowało się na dalsze odprowadzanie składki do OFE, a pozostała część
zdecydowała o przeniesieniu składek do ZUS. Dodatkowo, przenoszenie środków z OFE na 10 lat przed
osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, może spowodować, iż podaż akcji ze strony OFE
będzie większa niż popyta OFE na akcje. W przypadku odpływu środków z OFE podaż akcji spowodowana przez
wyprzedaż akcji przez OFE, może istotnie negatywnie wpłynąć na cenę akcji notowanych na GPW, jak również
na ich płynność. W związku ze zmianą struktury portfeli OFE po umorzeniu 51,5% ich aktywów i
wprowadzeniem limitów inwestycyjnych, nie można wykluczyć, że OFE dokonają przebudowy portfeli
inwestycyjnych i sprzedaży posiadanych akcji spółek notowanych na GPW, co może doprowadzić do obniżenia
ich wyceny.
Dodatkowo, perspektywa przeprowadzenia reformy może mieć też negatywny wpływ na postrzeganie
polskiego rynku kapitałowego i stabilność jego ram instytucjonalnych, co może zniechęcać inwestorów do
inwestowania w akcje spółek notowanych na GPW. Nie można również zagwarantować czy nie zostanie
przeprowadzona kolejna reforma, która doprowadzi do całkowitej likwidacji OFE.
W związku z powyższym istnieje ryzyko, że perspektywa przeprowadzenia reformy OFE może wpłynąć
na notowania Akcji, jak również na wolumen obrotu Akcjami, ich płynność oraz strukturę akcjonariatu
Emitenta.
Ryzyko, iż realizowane przez Emitenta w przyszłości oferty dłużnych lub udziałowych papierów
wartościowych mogą wywrzeć negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji i doprowadzić do rozwodnienia
udziałów akcjonariuszy Emitenta
W celu finansowania planów inwestycyjnych, Emitent może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez oferowanie
dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji zamiennych na akcje, obligacji
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z prawem pierwszeństwa lub podporządkowanych oraz akcji zwykłych. Emisje akcji lub dłużnych zamiennych
papierów wartościowych mogą skutkować rozwodnieniem posiadanych przez akcjonariuszy praw
ekonomicznych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone bez przyznania praw poboru lub innych praw
subskrypcyjnych, albo skutkować obniżeniem ceny akcji Emitenta. Możliwe jest również wystąpienie obu tych
skutków jednocześnie. Wykonywanie praw do zamiany albo praw wynikających z opcji przez posiadaczy
obligacji zamiennych albo powiązanych z warrantami, jakie spółka może wyemitować w przyszłości, także może
spowodować rozwodnienie udziałów akcjonariuszy Emitenta. Posiadaczom akcji zwykłych Emitenta przysługuje
ustawowe prawo poboru uprawniające ich do nabycia określonego procentu każdej emisji akcji zwykłych
Emitenta, którego na warunkach określonych w art. 433 § 2 k.s.h. może zostać pozbawiony. W przypadku gdy
walne zgromadzenie pozbawi inwestorów prawa poboru lub gdy inwestorzy nie skorzystają z prawa poboru, ich
udział w kapitale zakładowym zostanie obniżony. Każda decyzja Emitenta o emisji dodatkowych papierów
wartościowych zależy od warunków rynkowych oraz od innych czynników znajdujących się poza kontrolą
Emitenta, toteż Emitent nie jest w stanie przewidzieć ani oszacować kwoty, czasu lub charakteru takiej przyszłej
emisji. Tym samym, inwestorzy ponoszą ryzyko obniżenia ceny rynkowej Akcji oraz rozwodnienia w wyniku
przyszłych emisji realizowanych przez Emitenta.
Ryzyko, że posiadacze Akcji w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom w zakresie wykonania
praw poboru w ramach emisji realizowanych w przyszłości
W przypadku podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariuszom Emitenta będzie przysługiwać
prawo poboru akcji nowej emisji, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, o ile uchwała Walnego
Zgromadzenia nie pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. W zakresie, w jakim prawo
poboru przysługiwałoby akcjonariuszom Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, tacy
akcjonariusze mogą nie mieć możliwości wykonania prawa poboru, chyba że zostałoby złożone oświadczenie o
rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub taka rejestracja nie byłaby wymagana
na podstawie jednego z wyjątków od obowiązku rejestracji. Akcjonariusze Emitenta w innych jurysdykcjach
mogą również podlegać ograniczeniom w wykonaniu przez nich prawa poboru. Emitent nie może zapewnić, że
w przyszłości dokona rejestracji jakichkolwiek Akcji lub innych papierów wartościowych zgodnie z amerykańską
ustawą o papierach wartościowych lub zgodnie z przepisami jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Polską. W
wypadku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariusze Emitenta, którzy nie będą mogli zgodnie
z przepisami państwa swojej siedziby wykonać ewentualnego prawa poboru, muszą liczyć się z możliwością
rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Ponadto, chociaż w niektórych jurysdykcjach
akcjonariusze, którzy są pozbawieni możliwości wykonania lub zbycia praw poboru, są uprawnieni do
rekompensaty odpowiadającej wartości tych praw, w Polsce nie obowiązuje takie uprawnienie, co oznacza,
że posiadacze Akcji muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają żadnej rekompensaty w związku z brakiem
możliwości zbycia lub wykonania prawa poboru.
Ryzyko związane z publikowaniem raportów dotyczących Emitenta lub zmianą rekomendacji analityków na
negatywną
Raporty dotyczące Emitenta publikowane przez analityków giełdowych mają wpływ na kurs notowań i płynność
Akcji. Jeżeli żaden analityk giełdowy nie uwzględni Emitenta i nie opublikuje raportu na jego temat, kurs
notowań i płynność Akcji może ulec znaczącemu obniżeniu. Ponadto, jeżeli jeden lub większa liczba analityków
giełdowych przestanie uwzględniać Emitenta lub regularnie publikować raporty dotyczące Emitenta, może
spaść zainteresowanie Emitentem na rynku kapitałowym, co z kolei może powodować spadek kursu notowań
i płynności Akcji. Jeżeli jeden lub większa liczba analityków giełdowych zmieni swoje rekomendacje na
negatywne, kurs notowań Akcji może ulec znaczącemu spadkowi.
Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć czy inwestycja w akcje Emitenta jest dla nich odpowiednia w świetle
czynników ryzyka opisanych powyżej oraz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, swojej sytuacji
osobistej oraz dostępnych im zasobów finansowych.
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III. CZĘŚĆ – Dokument Rejestracyjny
1

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.1

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym.

Emitent
Nazwa, siedziba i adres Emitenta:
Nazwa:

11 bit studios Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

11 bit studios S.A.

Siedziba:

Warszawa (03-216 Warszawa)

Adres:

ul. Modlińska 6

Numery telekomunikacyjne:

tel.: +48 (22) 250 29 10
fax.: +48 (22) 250 29 31

Adres poczty elektronicznej:

info@11bitstudios.pl

Adres strony internetowej:

www.11bitstudios.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu
Bartosz Brzostek – Członek Zarządu

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie
Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta
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.

Grzegorz Miechowski

Bartosz Brzostek

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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Dom Maklerski
Nazwa, siedziba i adres Domu Maklerskiego:
Nazwa:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Nazwa skrócona:

DM BOŚ S.A.

Siedziba:

Warszawa (00-517 Warszawa)

Adres:

ul. Marszałkowska 78/80

Numery telekomunikacyjne:

tel. :+ 48 (22) 504 30 00
fax: + 48 (22) 504 31 00

Adres strony internetowej:

www.bossa.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Domu Maklerskiego:
Radosław Olszewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Wyszomirska – prokurent

Oferujący brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego:
Część II – Czynniki ryzyka związane z akcjami (pkt 3)
Część III – Dokument rejestracyjny (pkt 1.2)
Część IV – Dokument ofertowy (pkt 5, 6. 7. 10.1)

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Domu Maklerskiego
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, w których sporządzeniu brał udział DM BOŚ są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Radosław Olszewski

Agnieszka Wyszomirska

Prezes Zarządu

prokurent
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Doradca Prawny
Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego:
Nazwa:

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Siedziba:

Warszawa (00-640 Warszawa)

Adres:

ul. Mokotowska 15A lok. 17

Numery telekomunikacyjne:

tel.:

48 (22) 312 41 10

fax.:

48 (22) 312 41 12

Adres poczty elektronicznej:

office@wierzbowski.com

Adres strony internetowej:

www.wierzbowski.com

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego:
Marcin Marczuk – radca prawny, partner
Miłosława Kuźnicka – radca prawny, pełnomocnik

Doradca Prawny brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu Emisyjnego:
Część III Dokument Rejestracyjny – 5.1.1 – 5.1.4, 6.4, 7-8, 14-18, 20.8, 21-22, 25;
Część IV Dokument Ofertowy – 3.3, 4, 7.

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, w których sporządzeniu brał udział Doradca Prawny są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Marcin Marczuk

Miłosława Kuźnicka

Radca prawny/ partner

radca prawny/ pełnomocnik
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BIEGLI REWIDENCI

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

Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych Emitenta za lata zakończone
odpowiednio 2013 i 2014 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w
kształcie przyjętym przez Unię Europejska, jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – wpisany na listę
podmiotów prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-854
Warszawa), przy ul. Jana Pawła II 19.
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa badania historycznych
informacji finansowych dokonał Piotr Sokołowski – wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 9752.

2.2

Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi, ani też nie
został zmieniony i zwolniony przez Emitenta.

3

3.1

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta

Wybrane informacje finansowe zostały przygotowane na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych
Emitenta za lata 2013-2014 oraz informacji finansowych Emitenta za okres 01.01.2015 do 30.09.2015 roku.
Historyczne dane finansowe Emitenta za lata 2013-2014 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który
wydał o tych sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń.
Historyczne dane finansowe Emitenta za okres 01.01.2015 do 30.09.2015 roku zostały sporządzone zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zatwierdzonym przez
Unię Europejską z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto
określonych w rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za rok 2014 i nie podlegały badaniu przez
biegłego rewidenta.

Tabela Wybrane dane finansowe Emitenta w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi (w tys. PLN)
Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży

I-III kwartał

I-III kwartał

2015*

2014**

15.918

1.594

2014

2013

15.798

4.305
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Zysk na działalności operacyjnej

11.110

(1.232)

11.200

1.249

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)

13.100

550

13.552

3.258

Zysk przed opodatkowaniem

11.562

(1.196)

11.384

1.139

9.555

(1.204

9.185

891

9.555

(1.204)

9.185

891

Zysk netto na akcję – zwykłe (w PLN)

4,31

(0,54)

4,14

0,40

Zysk netto na akcję – rozwodniony (w PLN)

4,22

(0,53)

4,06

0,40

Aktywa razem

28,612

21.606

21.606

8.524

Aktywa trwałe

7.200

6.597

6.597

3.843

21.411

15.009

15.009

4.681

2.252

7.240

7.240

940

Środki pieniężne

19.159

7.768

7.768

3.741

Kapitał własny

26.575

17.022

17.022

7.769

222

222

222

222

17.002

7.768

7.768

6.692

Zyski zatrzymane

9.351

9.031

9.031

855

Zobowiązania razem

2.037

4.584

4.584

754

904

1.106

1.106

274

0

0

0

0

1.133

3.479

3.479

481

0

0

0

0

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

14.180

791

7.689

3.176

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(2.729)

(3.649)

(4.973)

(3.241)

(61)

182

1.312

340

11.391

(2.676)

4.027

275

7.768

3.741

3.741

3.466

19.159

1.065

7.768

3.741

Zysk netto
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

Aktywa obrotowe, w tym
Należności i pozostałe aktywa krótkoterminowe

Wyemitowany kapitał akcyjny
Pozostałe kapitały i różnice kursowe

Zobowiązania długoterminowe, w tym:
Z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
Z tytułu kredytów i pożyczek

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego
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*) Dane za I-III kwartał 2015 i 2014 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
**) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli bilans sporządza się na inny dzień bilansowy niż dzień kończący dany rok obrotowy, wykazuje się w nim
stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. W związku z tym
porównywalne dane bilansowe do śródrocznych informacji finansowych Emitenta zostały sporządzone na dzień 31.12.2014.

Źródło: Emitent

4

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka zostały opisane w Rozdziale II Prospektu – Czynniki ryzyka.

5

5.1

5.1.1

INFORMACJE O EMITENCIE

Historia i rozwój Emitenta

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Prawna nazwa Emitenta – „11 bit studios Spółka Akcyjna”
Handlowa nazwa Emitenta – „11 bit studios S.A.”
Zgodnie z § 1 ust. 1 statutu Spółki, Emitent działa pod nazwą „11 bit studios Spółka Akcyjna”. Zgodnie z § 1 ust. 1 zd. 2
statutu Spółki, Emitent może używać skrótu firmy tj. „11 bit studios S.A.”
W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak używać firmy (nazwy)
skróconej.

5.1.2

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000350888.
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia sądu
rejestrowego w dniu 10 marca 2010 roku.

5.1.3

Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony

Emitent został zawiązany 7 grudnia 2009 roku jako spółka działająca pod nazwą „11 bit studios S.A.” i został wpisany do
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350888.
Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

5.1.4

Siedziba i forma prawna Emitenta, dane kontaktowe

Siedziba Emitenta: Warszawa (woj. mazowieckie).
Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Emitenta: Polska
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Adres Emitenta: ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
Nr telefonu: 022 250 29 10
Nr faksu: 022 250 29 31
Adres poczty elektronicznej: info@11bitstudios.pl
Adres strony www: www.11bitstudios.pl

5.1.5

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent

Emitent prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawodawstwem polskim, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych. Jako spółka publiczna Emitent podlega regulacjom dotyczącym rynku kapitałowego.
Działalność spółki Games Republic Limited podlega ustawodawstwu Republiki Malty.
Akcje Emitenta są przedmiotem notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 28 października 2010 roku.

5.1.6

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Emitenta

Spółka 11 bit studios została zawiązana 7 grudnia 2009 roku. Jej podstawowym obszarem działalności jest produkcja
wieloplatformowych gier wideo przeznaczonych do dystrybucji cyfrowej. Spółka specjalizuje się w sektorze gier
niezależnych (po angielsku – independent games).
Emitent został zawiązany przez cztery osoby fizyczne obecnie pełniące funkcje Członków Zarządu – Grzegorza
Miechowskiego (Prezes Zarządu), Bartosza Brzostka, Przemysława Marszała oraz Michała Drozdowskiego. Założyciele 11
bit studios posiadają wieloletnie doświadczenie w branży produkcji gier. W 1993 roku powstała spółka prawa cywilnego o
nazwie Metropolis Software, której jednym ze współzałożycieli był obecny Prezes Zarządu Emitenta. Do 2000 roku spółka
Metropolis Software wyprodukowała sześć gier, w tym na zlecenie zagranicznych podmiotów, które były wydane w Polsce
i za granicą. W 2000 roku Metropolis Software został przekształcony w spółkę kapitałową Metropolis Software Sp. z o.o.
Na jej czele stanął Grzegorz Miechowski. W latach 2000 – 2006 Metropolis Software wyprodukował kolejne pięć gier w
kooperacji z polskimi i zachodnimi wydawcami. Firma angażowała się też w działalność wydawniczą na poszczególnych
rynkach. W Polsce tytuły Metropolis Software zostały wydane w nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy. W tym czasie do
spółki dołączali, zajmując kluczowe stanowiska, obecni Członkowie Zarządu 11 bit studios. Ich wieloletnia efektywna
współpraca zaowocowała sukcesem rynkowym, którego uwieńczeniem było przejęcie Metropolis Software, w drodze
transakcji kapitałowej, przez CD Projekt, twórcę gry Wiedźmin. Transakcja miała miejsce w 2007 roku.
W 2009 roku obecni członkowie Zarządu Emitenta, śledząc dynamiczne zmiany zachodzące na rynku gier i chcąc
wykorzystać nowe możliwości ekspansji poprzez kanały dystrybucji cyfrowej, zdecydowali o zakończeniu współpracy z CD
Projektem i utworzeniu nowego podmiotu, czyli spółki 11 bit studios S.A.
W 2010 roku Emitent rozpoczął prace nad stworzeniem tytułu przeznaczonego na wiele platform sprzętowych. Premiera
Anomaly Warzone Earth, w wersji na komputery klasy Mac i PC miała miejsce odpowiednio: 7 i 8 kwietnia 2011 roku. 8
czerwca 2011 roku gra Anomaly Warzone Earth otrzymała, na dorocznej konferencji Worldwide Developers Conference w
San Francisco, prestiżową nagrodę Apple Design Award. Wyróżnieniem przyznanym przez kapitułę Apple Inc. doceniono
wykonanie, innowacyjność oraz technologiczną perfekcję zaprezentowaną w grze Anomaly Warzone Earth. 11 bit studios
to pierwsza polska firma, która zdobyła to wyróżnienie.
Premiera Anomaly Warzone Earth na iPhone, iPod Touch i iPad miała miejsce 11 sierpnia 2011 roku. Produkty w krótkim
okresie pojawiły się w rankingach najlepiej sprzedających się gier, klasyfikując się w pierwszej dwudziestce na iPhone’a
oraz w pierwszej piątce na iPada. Ich recenzje ukazały się w wiodących portalach internetowych poświęconych grom.
Emitent, w celu sfinansowania działań związanych z budową nowych produktów oraz marek produktowych podjął decyzję
o przeprowadzenie emisję akcji. Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2010 r. podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 150.000 do 400.000 akcji serii C z pozbawieniem prawa
poboru. Przeprowadzono ofertę prywatną w wyniku której pozyskano 772.997,12 PLN (wartość brutto). W wyniku
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realizacji tej emisji akcji (tj. serii C) kapitał zakładowy Spółki osiągnął wysokość 187.076,10 PLN, a akcje Spółki w dniu 28
października 2010 r. zadebiutowały na rynku NewConnect.
30 listopada 2011 roku ruszyła sprzedaż nowego produktu Emitenta - Anomaly Warzone Earth HD na tablety z systemem
Android. Prasa branżowa zajmująca się aplikacjami na urządzenia z systemem Android bardzo entuzjastycznie oceniła
produkcję 11 bit studios. Gra Anomaly Warzone Earth zajęła drugie miejsce w rankingu na najlepsze produkty 2011 roku,
które pojawiły się w Mac App Store , należącym do firmy Apple Inc.
31 stycznia 2012 roku gra Anomaly Warzone Earth ukazała się na kolejną platformę, tj. komputery z systemem Linux. Gra
przez pierwsze dwa tygodnie sprzedaży była dostępna na całym świecie w promocyjnym pakiecie Humble Bundle wraz z
wersjami dla PC, Mac i Android.
W lutym 2012 roku Spółka zakończyła prace nad Anomaly Warzone Earth dla konsoli Xbox 360 i przekazała grę do
certyfikacji prowadzonej przez Microsoft. Tytuł przeszedł ją pozytywnie w marcu 2012 roku. Dzięki temu 6 kwietnia 2012
roku gra Anomaly Warzone Earth w wersji dla konsol Xbox 360 trafiła do sprzedaży na całym świecie. Wydawcą gry w
wersji dla konsol Xbox 360 jest Microsoft Studios, będące częścią koncernu Microsoft Corp. Wersja gry Anomaly Warzone
Earth na konsole PlayStation 3 miała premierę 29 sierpnia 2012 roku w Europie i 11 września 2012 roku na rynku
północnoamerykańskim. Gra Anomaly Warzone Earth jest dystrybuowana elektroniczne, w wersji na Xbox 360 za
pośrednictwem platformy Xbox Live Arcade, należącej do Microsoft Corporation a w wersji na Sony PlayStation 3 za
pośrednictwem platformy PlayStation Store, należącej do firmy Sony Computer Entertainment, Inc. Gra Anomaly
Warzone Earth była pierwszym produktem Emitenta który się ukazał na platformach zamkniętych firm Microsoft i Sony
(konsole do gier Xbox 360, Xbox One firmy Microsoft czy PlayStation 3, PlayStation4 firmy Sony) zbudowane są w
zamkniętej architekturze co oznacza, że użytkownik nie ma możliwości rozbudowy konsoli na przykład poprzez instalacji
nowszego i szybszego procesora graficznego czy większej ilości pamięci RAM).
W ostatnim kwartale 2012 roku ukazały się trzy kolejne produkty Emitenta na urządzenia mobilne: Funky Smugglers,
Sleepwalker’s Journey i Anomaly Korea. Jako pierwsza, 11 października 2012 roku zadebiutowała gra Funky Smugglers.
Tytuł został wydany na urządzenia mobline z systemami operacyjnymi iOS i Android. 14 listopada 2012 roku rozpoczęła
się sprzedaż gry Sleepwalker’s Journey w wersji dla urządzeń mobilnych z systemem iOS oraz Android. 20 grudnia 2012
roku miała miejsce premiera gry Anomaly Korea. Tytuł również został wydany w wersji na urządzenia z systemem iOS i
Android. W 2013 roku Spółka wydała jedną nową grę – Anomaly 2, będąca kontynuacją Anomaly Warzone Earth. Tytuł
zadebiutował 15 maja dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. 6 czerwca 2013 roku gra została udostępniona w
Mac App Store dla komputerów Mac. 31 października 2013 roku trafiła do sprzedaży wersja dla urządzeń mobilnych z
systemem iOS. 13 listopada Anomaly 2 ukazało się w wersji dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Wersja gry na
konsole PlayStation 4 miała premierę 16 września 2014 roku w Stanach Zjednoczonych i 17 września 2014 roku w Europie.
29 maja 2014 roku na rynku ukazała gra Anomaly Defenders, kolejny produkt Emitenta w wersji dla systemów Windows,
Mac OS X oraz Linux. 23 września 2014 roku Anomaly Defenders ukazał się w wersji dla urządzeń mobilnych z systemem
Android. 25 września 2014 roku do sprzedaży na całym świecie trafiła wersja gry dla urządzeń z systemem iOS.
14 listopada 2014 roku miała miejsce premiera największej i najważniejszej gry w historii 11 bit studios, czyli This War of
Mine. Gra stanowi kamień milowy w rozwoju Spółki, która dzięki temu w znaczący sposób zwiększyła skalę działalności.
Prace nad powstaniem nowego tytułu trwały 22 miesiące. Oryginalność pomysłu This War of Mine polega na
przedstawieniu wojny nie z punktu widzenia żołnierza ale z punktu widzenia cywila, który musi przetrwać wojnę w
oblężonym mieście.
Gra w wersji dla komputerów z systemami Windows, Mac OS X i Linux trafiła do sprzedaży na całym świecie w dystrybucji
cyfrowej za pośrednictwem sklepu elektronicznego Steam oraz gamesrepublic.com. Wersja pudełkowa trafiła do
sprzedaży na całym świecie za pośrednictwem wydawcy Deep Silver, należącego do spółki Koch Media GmbH. Przychody
ze sprzedaży This War of Mine już w trakcie premierowego weekendu pokryły koszty związane ze stworzeniem gry. 18
grudnia 2014 roku rozpoczęła się sprzedaż gry This War of Mine w wersji dla komputerów z systemem Mac OS X na
platformie Mac AppStore, należącej do Apple Inc.
9 marca 2015 roku Emitent wydał This War of Mine – War Child Charity DLC (Downloadable Content), dodatek będący
rozszerzeniem do gry This War of Mine. Nowy produkt jest dostępny w formie cyfrowej zawartości do pobrania za
pośrednictwem sklepów internetowych Steam oraz gamesrepublic.com. Spółka zdecydowała, że przychody ze sprzedaży
This War of Mine – War Child Charity DLC zostaną przeznaczona na cele charytatywne. Do 30 czerwca 2015 roku z tego
tytułu zebrano kwotę 68 tys. USD.
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15 lipca 2015 roku na rynek trafiła wersja This War of Mine na urządzenia przenośne (tablety). Gra w wersja na sprzęt z
systemem operacyjnym Android jest dostępna na całym świecie w dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem cyfrowego
sklepu Google Play, należącego do Google Corporation oraz na platformie gamesrepublic.com. Wersja na urządzenia z
systemem operacyjnym iOS jest dystrybuowana za pośrednictwem cyfrowego sklepu App Store, należącego do firmy
Apple Inc. Spółka zdecydowała, że 15% przychodów z okresu przedsprzedaży (tzn. okres przed 15 lipca 2015 roku)
zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Dotyczyło to wersji gry na sprzęt z systemem operacyjnym Android
dystrybuowanej przez gamesrepublic.com.
27 sierpnia 2015 roku Emitent zapowiedział wydanie gry This War of Mine w wersji na konsole Xbox One i PS4. Konsolowa
edycja będzie nosiła tytuł This War of Mine:The Little Ones (TWoM:TLO). Jej premiera zaplanowana jest na 29 stycznia
2016 r. Globalnym wydawcą gry będzie Deep Silver (marka wydawnicza Koch Media GmbH). TWoM:TLO będzie
dystrybuowany w wersji pudełkowej na wszystkich najważniejszych rynkach gier oraz w wersji cyfrowej.
11 listopada 2015 roku na rynek trafiła wersja This War of Mine na urządzenia przenośne (smartfony). Gra w wersja na
sprzęt z systemem operacyjnym Android jest dostępna na całym świecie w dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem
cyfrowego sklepu Google Play, należącego do Google Corporation oraz na platformie gamesrepublic.com. Wersja na
urządzenia z systemem operacyjnym iOS jest dystrybuowana za pośrednictwem cyfrowego sklepu App Store, należącego
do firmy Apple Inc.

Najważniejszymi zdarzeniami nie związanymi z podstawową działalnością Emitenta, czyli produkcją i dystrybucją gier, było
rozpoczęcie, w 2013 roku, prac nad budową dwóch nowych segmentów biznesu: wydawniczego (11 bit launchpad), oraz
platformy dystrybucji produktów cyfrowych gamesrepublic.com. Uruchomienie 11 bit launchpad i gamesrepublic.com są
elementami strategii Emitenta, która ma na celu znaczące zwiększenie skali operacyjnej Grupy Kapitałowej poprzez
wejście w nowe segmenty działalności.
Od premiery gry Anomaly Warzone Earth, Emitent systematycznie rozwijał własne kompetencje wydawnicze. Dział 11 bit
launchpad powstał w marcu 2014 roku. Zajmuje się produkcją oraz dystrybucją gier wyprodukowanych przez 11 bit
studios lub deweloperów zewnętrznych z Polski jak i z zagranicy. 11 bit launchpad oferuje niezależnym twórcom wsparcie
finansowe, koncepcyjne, technologiczne oraz promocyjne na każdym etapie produkcji i sprzedaży gry, również poprzez
należącą do Spółki platformę dystrybucyjną gamesrepublic.com. Pierwszą grą wydaną w ramach 11 bit launchpad był
Spacecom. Tytuł trafił na rynek 17 września 2014 roku. Gra została wyprodukowana przez zewnętrznego dewelopera,
polskie studio Flow Combine.
W dniu 8 kwietnia 2014 roku Emitent powołał spółkę zależną Games Republic Limited, z siedzibą na Malcie. Z tą datą
powstała Grupa Kapitałowa 11 bit studios S.A. Przedmiotem działalności Games Republic Limited jest prowadzenie
elektronicznej platformy globalnej dystrybucji gier wideo. Emitent posiada 100 proc. Udziałów w Games Republic Limited.
W dniu 26 kwietnia 2014 roku została uruchomiona platforma dystrybucji gier wideo (inaczej: sklep elektroniczny lub
sklep internetowy) gamesrepublic.com. Platforma prowadzi sprzedaż detaliczną gier wideo, nie tylko własnych
stworzonych przez Emitenta, ale również produktów pochodzących od producentów i wydawców z całego świata.
Na koniec października 2015 roku platforma gamesrepublic.com miała ponad 1.200 tytułów w ofercie, w tym katalogi
takich wydawców jak Disney, Warner Brothers, Codemasters, Capcom, Nordic Games czy Paradox. 31 października 2015
roku liczba zarejestrowanych użytkowników gamesrepublic.com wynosiła ponad 600 tys.
Kolejnym istotnym zdarzeniem w działalności gospodarczej Emitenta było stworzenie, w czerwcu 2014 roku, programu
motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, zgodnie z którym osoby uprawnione będą miały prawo objąć na
preferencyjnych zasadach akcje Spółki. Uruchomienie programu ma na celu zmotywowanie kluczowych pracowników do
działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też zapewnić stabilizację zawodową
wspomnianych osób w ramach struktury Spółki, a także realizację przez Spółkę założonych celów gospodarczych, m.in.
optymalizację jej wyników finansowych. W kolejnych tygodniach, do dnia Prospektu, nie miały miejsce istotne zdarzenia
dla działalności gospodarczej Emitenta.
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Inwestycje

5.2

5.2.1

Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi

W 2013 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta miały wartość 3.240,9 tys. PLN. Na tę kwotę składały się
nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (oprogramowania, komputery i inne urządzenia), które wyniosły w sumie 100,0 tys.
PLN oraz nakłady na pozostałe aktywa niematerialne, które sięgnęły 3.140,9 tys. PLN. Nakłady na pozostałe aktywa
niematerialne obejmowały wydatki na licencje (68,7 tys. PLN),nakłady rozwój silnika do gier (po angielsku „Game Engine”)
w ramach II etapu oraz nakłady związane z produkcją gier komputerowych, przede wszystkim Anomaly 2 (w wersji na
komputery PC, Linux i Mac OS X i na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android) na łączną kwotę 3.072,2
tys. PLN.
Silnik do gry (po angielsku „Game Engine”) to nazwa podstawowego elementu kodu programistycznego każdej gry wideo.
Silnik gry składa się z szeregu odrębnych modułów odpowiedzialnych m.in. za grafikę, fizykę oraz mechanizmy rozgrywki
wieloosobowej. Firmy deweloperskie korzystają z gotowych silników lub też same je tworzą. Emitent stworzył własny
silnik (I etap inwestycji). Ponieważ gry komputerowe stale się rozwijają, Emitent systematycznie inwestuje w
unowocześnianie własnego silnika (w ramach II etapu i III etapu inwestycji).
W 2014 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta miały wartość 4.973,0 tys. PLN. Na tę kwotę składały się
nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (oprogramowania, komputery i inne urządzenia), które wyniosły w sumie 112,0 tys.
PLN oraz nakłady na pozostałe aktywa niematerialne, które sięgnęły 4.861,0 tys. PLN. Kwota nakładów na pozostałe
aktywa niematerialne obejmowała wydatki na licencje (20,6 tys. PLN) oraz nakłady na rozwój silnika do gier (po angielsku
„Game Engine”) w ramach III etapu oraz wydatki związane z produkcją gier komputerowych, w tym Anomaly 2 (w wersji
na konsolę PS4), Anomaly Defenders (w wersji na komputery PC, Linux i Mac OS X i na urządzenia mobilne z systemami
operacyjnymi iOS i Android) i This War of Mine (w wersji na komputery PC i Mac OS X) na łączną kwotę 4.840,4 tys. PLN.
Kwota uwzględnia również nakłady na platformę sprzedażową gamesrepublic.com oraz nakłady na projekty z
dofinansowaniem - projekty INNOTECH i 8.2.


Projekt INNOTECH dotyczył opracowania multiplatformowej technologii produkcji gier MMO Free 2 Play.
Inwestycja była współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Projekt miał
charakter innowacji produktowej oraz procesowej. W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Emitenta podjął
uchwałę o rezygnacji z kontynuowania projektu. Decyzja podyktowana była faktem, że w jego trakcie na rynku
pojawiło się rozwiązanie (PlayFab), którego funkcjonalności pokrywają się z oczekiwanymi funkcjonalnościami
platformy, nad którą pracował Emitent. Ponadto najnowsze trendy na rynku gier komputerowych wskazują, że
branża, w tym m.in. Electronic Arts, wraca do modelu gier płatnych. W tym świetle dalsze prace nad platformą
straciły biznesowe uzasadnienie. Projekt miał być realizowany był w kilku etapach (zadaniach). Łączne wydatki
poniesione na realizację zadania nr 1, które współfinansowane było przez NCBiR, zamknęły się kwotą 396,9 tys.
zł. Z tego wkład własny Spółki wynosił 91,3 tys. zł. Po zakończeniu zadania nr. 2 Zarząd Emitenta zdecydował o
rezygnacji z kontynuowania projektu. Stosowny raport końcowy z realizacji i zamknięcia projektu został złożony
do NCBiR i zaakceptowany. W dniu 16 lipca 2015 r. Spółka zwróciła zaliczki w wysokości 368,9 tys. zł otrzymane
na realizację zadania nr 2.



Projekt 8.2 dotyczy stworzenia platformy B2B mającej na celu integrację systemów informatycznych Emitenta i
systemów informatycznych partnerów Emitenta. Projekt jest współfinansowany z dotacji z EU w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.

Wszystkie inwestycje Emitenta są prowadzone w kraju i poza projektami INNOTECH, 8.2 oraz Media (rozwój technologii
własnej, współfinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) są finansowane przez Emitenta
wyłącznie własnymi środkami finansowymi.
W I-III kwartale 2015 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta miały wartość 2.729 tys. PLN. Na tę kwotę
składały się nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (oprogramowanie, komputery i inne urządzenia), które wyniosły w sumie
43 tys. PLN oraz nakłady na pozostałe aktywa niematerialne, które sięgnęły 2.686 tys. PLN. Kwota nakładów na pozostałe
aktywa niematerialne obejmowała wydatki na licencje (4 tys. PLN) oraz wydatki związane z produkcją gier
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komputerowych (w kwocie 2.682 tys. PLN), w tym na mobilnej wersji This War of Mine na tablety i smartfony) oraz wersji
na konsole Xbox One i PS4 (This War of Mine: The Little Ones).
Na dzień prospektu Emitent pracuje nad grą o roboczym tytule “Industrial”, której premiera planowana jest w 2016 r.
Prace są prowadzone w siedzibie Emitenta w Polsce. Emitent posiada wystarczające środki pieniężne na zakończenie tego
projektu. Równocześnie, w ramach pionu wydawniczego 11 bit Launchpad, Emitent podpisał dwie umowy na wydanie
dwóch tytułów, które tworzone są przez zewnętrznych deweloperów (jednego z Polski i jednego z Hiszpanii). Ich premiery
planowane są w 2016 roku. Łączne nakłady związanie z finansowaniem projektów realizowanych w ramach 11 bit
Launchpad (zobowiązanie inwestycyjne), wynikające z tytułu podpisanych umów, nie przekroczą 300 tys. PLN. Emitent
posiada wystarczające środki pieniężne na zakończenie obu wymienionych projektów.

6

6.1

6.1.1

ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI

Działalność podstawowa

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności

Działalność Podstawowa
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności
Produkcja gier
11 bit studios S.A. jest deweloperem wieloplatformowych gier wideo. Podstawowym obszarem kompetencji Spółki jest
tworzenie gier wideo, tj. proces opracowywania produktu od etapu stworzenia koncepcji aż do wersji gotowej do
sprzedaży. Spółka oferuje gry wideo na wiele platform sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz
mobilne konsole gier wideo, smartfony i tablety. Końcowym odbiorcą produktów Spółki są gracze korzystający z
powyższych platform sprzętowych. Sprzedaż produktów Spółki odbywa się niemal w 100% w dystrybucji cyfrowej, w tym
przez platformę gamesrepublic.com, będącą własnością Emitenta.
Działalność wydawnicza
W marcu 2014 roku Emitent rozpoczął nową działalność wydawniczą. Celem powołania nowego działu wydawniczego pod
nazwą 11 bit launchpad jest dystrybucja gier niezależnych wyprodukowanych przez 11 bit studios lub deweloperów
zewnętrznych z Polski, jak i z zagranicy. 11 bit launchpad oferuje niezależnym twórcom wsparcie finansowe, koncepcyjne,
technologiczne oraz promocyjne na każdym etapie produkcji i sprzedaży gry, również poprzez należącą do Spółki
platformę dystrybucyjną Games Republic. Pierwszą grą wydaną w ramach nowego działu 11 bit launchpad była Spacecom,
wydana w dniu 17 września 2014 roku. Gra została wyprodukowana przez zewnętrznego dewelopera, polskie studio Flow
Combine.
Niezależna gra komputerowa (ang. „independent video game”, potocznie „gra indie”) – gra komputerowa, która została
stworzona przez niezależny zespół bez finansowego wsparcia wydawcy gier. Gry niezależne często charakteryzują się
innowacyjną rozgrywką i rozpowszechniane są za pomocą cyfrowej dystrybucji. Rynek gier indie rozrósł się pod koniec
pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, głównie dzięki nowym metodom internetowej dystrybucji i narzędziom
deweloperskim.

Cyfrowa dystrybucja gier
Od kwietnia 2014 roku Emitent rozwija segment dystrybucji cyfrowej. Nowa platforma dystrybucji cyfrowej, pod nazwą
gamesrepublic.com, została komercyjnie uruchomiona w dniu 26 kwietnia 2014 roku. Platforma jest własnością Emitenta,
natomiast sprzedaż gier odbywa się poprzez spółkę zależną Emitenta, Games Republic Limited, z siedziba na Malcie.
Spółka Games Republic Limited została zarejestrowana 8 kwietnia 2014 roku. Platforma gamesrepublic.com sprzedaję nie
tylko gry wideo stworzone przez Emitenta, ale również produkty pochodzące od producentów i wydawców z całego
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świata. Na koniec października 2015 roku platforma gamesrepublic.com miała w ofercie ponad 1.200 tytułów, w tym
katalogi takich wydawców jak Disney, Warner Brothers, Codemasters, Capcom, Nordic Games czy Paradox.
Games Republic Limited realizuje sprzedaż do klientów z całego świata. Liczba zarejestrowanych użytkowników platformy
gamesrepublic.com na koniec października 2015 roku wynosiła ponad 600 tys.
Od momentu opublikowania sprawozdań finansowych za lata 2013-2014 Emitent wydał w dniu 9 marca 2015 roku This
War of Mine – War Child Charity DLC (Downloadable Content), dodatek będący rozszerzeniem do gry This War of Mine. W
dniu 15 lipca 2015 roku Emitent wydał wersję This War of Mine na urządzenia przenośne (tablety). Zapowiedział też
wydanie gry This War of Mine w wersji na konsole Xbox One i PS4. Konsolowa edycja będzie nosiła tytuł This War of
Mine:The Little Ones (TWoM:TLO). Jej premiera zaplanowana jest na 29 stycznia 2016 roku. Globalnym wydawcą gry
będzie Deep Silver (marka wydawnicza Koch Media GmbH). TWoM:TLO będzie dystrybuowany w wersji pudełkowej na
wszystkich najważniejszych rynkach gier oraz w wersji cyfrowej.
11 listopada 2015 roku na rynek trafiła wersja This War of Mine na urządzenia przenośne (smartfony). Gra w wersja na
sprzęt z systemem operacyjnym Android jest dostępna na całym świecie w dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem
cyfrowego sklepu Google Play, należącego do Google Corporation oraz na platformie gamesrepublic.com. Wersja na
urządzenia z systemem operacyjnym iOS jest dystrybuowana za pośrednictwem cyfrowego sklepu App Store, należącego
do firmy Apple Inc.

6.1.2. Rynki geograficzne, na których działa Grupa Kapitałowa Emitenta
Grupa Kapitałowa Emitenta działa na czterech głównych obszarach geograficznych: w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach
Zjednoczonych i pozostałych krajach (w tym m.in.: Kanadzie, Japonii, Korei, Brazylii, Australii, itd.). W 2014 roku głównym
rynkiem, z którego Grupa czerpała przychody ze sprzedaży, były Stany Zjednoczone, które zapewniły 14,56 mln zł
przychodów (92,2 proc. ogółem). Kraje Unii Europejskiej zapewniły 0,59 mln zł przychodów Grupy (3,7 proc. ogółem), a
Polska 0,63 mln zł (4,0 proc. ogółem). Sprzedaż do pozostałych krajów zapewniła niespełna 0,01 mln zł przychodów (0,1
proc. ogółem).
Poniżej przedstawiono analizę przychodów Grupy Emitenta w podziale na poszczególne segmenty działalności:
Tabela: Przychody Grupy Emitenta w podziale na segmenty działalności (dane tys. PLN)
I-III kwartał
2015

2014

2013

15.589

15.596

4.305

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

427

335

0

Wyłączenia między segmentami

(98)

(133)

0

15.918

15.798

4.305

Produkcja gier

Przychody z działalności kontynuowanej

Źródło: Emitent

6.2

6.2.1

Główne rynki

Wartość i perspektywy rynku

Emitent działa na światowym rynku gier wideo. Według danych zebranych przez holenderską firmę analityczną Newzoo,
wartość światowego rynku gier w 2014 roku wyniosła 83,6 mld USD, co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu do 2013
roku. Wartość ta została wygenerowana przez nieco ponad 1,7 mld graczy na całym świecie. Największym rynkiem pod
względem wartości sprzedawanych gier była Azja (38,8 mld USD). Następnym największym przychodowo regionem była
Ameryka Północna, gdzie wartość rynku wyniosła 22,2 mld USD. Kolejnym liczącym się regionem była Europa Zachodnia.
Wartość tego rynku wyniosła 15,4 mld USD. Według prognoz Newzoo, w kolejnych latach światowy rynek gier
komputerowych utrzyma wysokie tempo rozwoju. W 2015 roku jego wartość sięgnie 91,5 mld USD a w 2017 roku
wyniesie 107 mld USD.
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Raport Newzoo przewiduje również, że na skutek dynamicznego wzrostu Chiny już w 2015 roku mają szansę po raz
pierwszy prześcignąć Stany Zjednoczone i zostać największym na świecie rynkiem gier. Według aktualnych prognoz, w tym
roku chiński rynek gier komputerowych będzie wart 22,2 mld USD, co oznaczało będzie 23% wzrost wobec 2014 roku. Z
kolei wartość rynku amerykańskiego w 2015 roku wyniesie 22 mld USD czyli zaledwie 3% więcej niż w 2014. Głównym
czynnikiem napędzającym rynek gier w Stanach Zjednoczonych są obecnie gry mobilne oraz wzrost liczby stacjonarnych
konsol ósmej generacji.

Tabela: Wartość globalnego rynku gier wideo (dane w mld USD)
Wartość globalnego rynku gier wideo
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Źródło: Newzoo.

Z kolei według raportu Global entertainment and media outlook 2015-2019, przygotowanego przez PwC, światowy rynek
gier komputerowych miał w 2014 roku wartość 70,7 mld USD co oznaczało 9,5% wzrost w porównaniu z 2013 roku.
Najważniejszymi segmentami rynku gier wideo cały czas pozostawały gry PC (25,6 mld USD) oraz konsolowe (26,4 mld
USD).
Według PwC, polski rynek gier komputerowych osiągnął w 2014 roku wartość ok. 1,5 mld zł. Na tle innych rynków
światowych wyróżniał się wyraźną przewagą gier PC nad grami konsolowymi. Sytuacja ta nie zmieni się co najmniej do
2019 roku. W kolejnych latach, jak przewiduje PwC, polski rynek gier komputerowych rozwijał się będzie średniorocznie
(CAGR) w 6,2% tempie i w 2019 roku osiągnie wartość 1,9 mld zł. W tym okresie najszybciej rozwijającym się segmentem
rynku będą gry mobilne i społecznościowe. Segment gier konsolowych będzie rósł w tempie 19,4% rocznie (CAGR) a gier
PC w tempie 14,5% (CAGR).
Emitent koncentruje sprzedaż na dystrybucji cyfrowej, która systematycznie zyskują na popularności kosztem dystrybucji
tradycyjnej. Model dystrybucji cyfrowej polega na sprzedaży gier jedynie w formie cyfrowej przez Internet i inne kanały
elektroniczne, z pominięciem nośnika fizycznego (tj. płyty CD lub DVD). Kanały te są kontrolowane często przez
producentów platform sprzętowych, a nie jak w tradycyjnym modelu dystrybucji, przez firmy wydawnicze czy
dystrybucyjne.
Rozwój modelu dystrybucji cyfrowej gier wideo umożliwił udostępnienie konsumentom produktów mniejszych,
charakteryzujących się niższymi kosztami wytworzenia i krótszym procesem produkcyjnym. W warunkach globalnego
spowolnienia gospodarczego i obniżenia popytu konsumenckiego produkty zawierające się w kategorii cenowej ok. 10
USD stanowią coraz istotniejszą konkurencję dla gier kilkukrotnie droższych.
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KONKURENCJA
Rynek producentów i wydawców gier wideo
Emitent działa na światowym rynku gier wideo. Specjalizuje się w sektorze gier niezależnych (po angielsku - independent
games). Jednocześnie konkuruje z producentami i wydawcami gier wideo na całym świcie.
Na rynku polskim 11 bit studios nie posiada bezpośrednich konkurentów. Żaden z producentów gier nie tworzy
porównywalnych gier z segmentu gier niezależnych. Wśród głównych polskich studiów deweloperskich można wymienić
spółki: CD Projekt Red, CI Games, Techland oraz Vivid Games.

Rynek cyfrowej dystrybucji gier
Cyfrowa dystrybucja gier wideo jest rosnącym kanałem sprzedażowym światowego rynku gier komputerowych. Liderem
tego rynku jest serwis internetowy Steam, będący własnością Valve Corporation. Udział Steam w światowym rynku
dystrybucji cyfrowej szacowany jest na 80-90%.
Wśród pozostałych konkurentów gamesrepublic.com (należy do Grupy Kapitałowej Emitenta) można m.in. wymienić
platformy: gog.com, gamersgate.com oraz humblebundle.com.

6.3

Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową oraz główne rynki.

W ocenie Zarządu Emitenta w latach 2013 – 2014 nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność
Emitenta i rynki, na których działa.

6.4

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

W ocenie Emitenta, jego działalność oraz działalność spółki zależnej nie jest uzależniona od jakichkolwiek patentów lub
licencji w rozumieniu Prawa Własności Przemysłowej.
W ocenie Emitenta, jego działalność oraz działalność spółki zależnej nie jest uzależniona od umów przemysłowych ani
nowych procesów produkcyjnych.
W ocenie Emitenta, jego działalność, jak również działalność spółki zależnej Emitenta nie jest uzależniona od umów
finansowych lub handlowych.

Umowy zawierane w trybie zwykłej działalności przez Emitenta
Emitent jest stroną kilku istotnych umów z zagranicznymi podmiotami, których przedmiotem jest dystrybucja produktów
Spółki. Za istotne uznawane są umowy, z których potencjalne przychody przekraczają bądź mogą przekraczać 10%
kapitałów Spółki na dzień 30 września 2015 roku oraz te, które w ocenie zarządu, są istotne ze względu na specyficzny
przedmiot bądź charakter.
Umowa zawarta w dniu 8 kwietnia 2010 roku pomiędzy Emitentem a Apple Corporation z siedzibą w Kalifornii (USA)
(Apple)
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia przez Apple ograniczonej, niewyłącznej, odwołanej,
nieprzenoszalnej licencji bez prawa udzielania sublicencji na zainstalowanie i korzystanie przez Emitenta oraz inne
podmioty wskazane w Umowie z oprogramowania i dokumentacji dostarczonej przez Apple służącej do tworzenia gier
Emitenta w formie aplikacji udostępnianej następnie za pośrednictwem platformy App Store.
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Aplikacja stworzona przez Emitenta na podstawie Umowy będzie dystrybuowana przez Apple za pośrednictwem
platformy App Store jeżeli aplikacja uzyska status aplikacji licencjonowanej. Zgodnie z umową aplikacją licencjonowaną
jest taka aplikacja, która spełnia wszystkie wymogi oprogramowania i dokumentacji Apple wskazanej w Umowie oraz
która została wybrana przez Apple jako przeznaczona do dystrybucji. Emitent uprawniony jest również do dystrybucji
aplikacji na zarejestrowanych urządzeniach Apple tj. urządzeniach posiadanych przez Emitenta lub podmioty z nim
powiązane, które zostały zarejestrowane w Apple w związku z Umową. Emitent nie jest uprawniony do dokonywania w
inny sposób dystrybucji aplikacji stworzonych w ramach Umowy.
Emitent udzielił Apple upoważnienia do dystrybucji odbiorcom końcowym na całym świecie za pośrednictwem platformy
App Store aplikacji stworzonych przez Emitenta w ramach Umowy. Z tytułu dystrybucji aplikacji Emitenta Apple otrzyma
prowizję od łącznej ceny sprzedaży netto zapłaconej przez odbiorców końcowych. Apple potrąca swoją prowizję od każdej
ceny zapłaconej przez odbiorcę końcowego.
Umowa została zawarta na okres jednego roku, z możliwością automatycznego wydłużania okresu jej obowiązywania na
kolejne roczne okresy w przypadku terminowego dokonywania opłat z Umowy oraz spełniania przez Emitenta warunków
Umowy. Umowa określa warunki wcześniejszego jej rozwiązania.
Umowa poddana prawu stanu Kalifornia (USA). Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd Northern District
of California.

Umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Emitentem a Chillingo Limited z siedzibą w Beechfiled House,
Winterlon Way, Macclersfield, Chesire (UK) (Chillingo) zmieniona aneksem 2 z dnia 25 lipca 2014 roku.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia przez Emitenta licencji dla Chillingo na udostępnienie gry
Anomaly: Warzone Earth, Anomaly: Korea oraz Anomaly: Defenders użytkownikom końcowym na urządzeniach Apple.
Licencja obejmuje w szczególności prawo do używania, kopiowania, powielania, wbudowywania, udzielania licencji,
wypożyczania, publikowania, reklamowania, przesyłania lub udostępniania do publicznej wiadomości lub oferowania gier.
Licencja jest ważna przez okres 5 lat od dnia, w którym gra Anomaly: Warzone Earth zostanie pierwszy raz udostępniona
Chillingo lub jego podmiotom zależnym w celu dystrybucji. Umowa określa warunki wcześniejszego jej rozwiązania.
Licencja uprawnia Chillingo do udostępniania gry na całym świecie. Licencja na pozostałe gry obowiązuje jedynie w
okresie, w którym Chillingo przysługuje licencja gry Anomaly: Warzone Earth. W okresie trwania umowy licencja ma
charakter nieodwołalny, nieprzenoszalny i wyłączny.
Z tytułu udzielenia ww. licencji Emitent otrzyma opłatę licencyjną.
Umowa obejmuje również sublicencję o charakterze niewyłącznym, niepodlegającą opłatom licencyjnym na używanie,
kopiowanie, ekspozycję, dystrybucję i przekaz znaków towarowych i materiałów marketingowych Emitenta.
Umowa poddana prawu obowiązującemu w Wielkiej Brytanii. Spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez sądy
angielskie.

Umowa zawarta w dniu 3 stycznia 2012 roku pomiędzy Emitentem a Humble Bundle Inc z siedzibą w San Francisco
(USA) (HB) zmieniona aneksami (ostatni aneks z dnia 18 września 2014 roku)
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania Humble Bundle licencji na dystrybucję gier komputerowych
Emitenta za pośrednictwem witryny on-line należącej do HB.
Licencja ma charakter niewyłączny i nieprzenoszalny. Licencja obejmuje prawo HB do udostępniania, eksponowania oraz
dostarczania klientom gier Emitenta. Licencja obejmuje również licencję na używanie znaków towarowych i materiałów
marketingowych Emitenta
Z tytułu udzielenia ww. licencji Emitent otrzyma opłatę z każdej sprzedaży dokonanej przez HB. Umowa zawarta
pierwotnie na okres jednego roku, z możliwością automatycznego wydłużania okresu jej obowiązywania na kolejne
dwuletnie okresy. Umowa określa warunki wcześniejszego jej rozwiązania.
Umowa poddana prawu stanu Kalifornia (USA). Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd federalny w
hrabstwie San Francisco.
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Umowa ramowa zawarta w dniu 16 października 2013 roku pomiędzy Emitentem a Humble Bundle Inc z siedzibą w San
Francisco (USA) (HB).
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania Humble Bundle licencji na dystrybucję gier Emitenta za
pośrednictwem witryny on-line należącej do HB. W ramach umowy ramowej strony mogą dodawać do umowy kolejne
załączniki obejmujące licencję do dystrybucji poszczególnych gier Emitenta.
Licencja ma charakter niewyłączny i nieprzenoszalny i obejmuje również licencję na używanie znaków towarowych i
materiałów marketingowych Emitenta.
Z tytułu udzielenia ww. licencji Emitent otrzyma opłatę z każdej sprzedaży dokonanej przez HB.
Umowa została zawarta pierwotnie na okres jednego roku, z możliwością automatycznego wydłużania okresu jej
obowiązywania na kolejne dwuletnie okresy. Umowa określa warunki wcześniejszego jej rozwiązania.
Umowa poddana prawu stanu Kalifornia (USA). Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd federalny w
hrabstwie San Francisco.

Umowa zawarta w dniu 23 listopada 2010 roku pomiędzy Emitentem a Valve Corporation z siedzibą w Waszyngtonie
(USA) (Valve).
Przedmiotem umowy jest określenie warunków dystrybucji gier komputerowych Emitenta za pośrednictwem platformy
Steam (platforma on-line), posiadanej przez Valve, przez którą gry komputerowe udostępniane są użytkownikom
końcowym. Umowa dotyczy gry Anomaly: Warzone Earth.
Integralnym elementem umowy są postanowienia dotyczące udzielenia Valve przez Emitenta licencji na dystrybucję
cyfrową gier Emitenta na platformie Steam. Licencja ma charakter licencji ograniczonej tylko do platformy Steam. Licencja
niewyłączna.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące promocji gier Emitenta, obowiązek udzielenia wsparcia Valve w szczególności:
dostarczanie aktualizacji gier, korekta błędów i usterek zgłoszonych przez Valve, świadczenie dodatkowej pomocy służącej
zapewnieniu kompatybilności gier Emitenta z wymogami platformy Steam.
Umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia. Umowa określa warunki wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez
którąkolwiek ze stron.
Umowa poddana prawu obowiązującemu w stanie Waszyngton. Spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez sąd
federalny zlokalizowany w stanie Waszyngton.

Umowa zawarta w dniu 21 sierpnia 2014 roku pomiędzy Emitentem a Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen (Austria)
(Koch) zmieniona aneksem z dnia 31 października 2014 roku.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania Koch licencji na dystrybucję gry This War of Mine w wersji na
konsole Xbox One i PlayStation 4. Gra This War of Mine:The Little Ones będzie miała premierę 29 stycznia 2016 r..
Umowa poddana prawu austriackiemu. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd w Höfen, Austria.

Umowa zawarta w dniu 20 czerwca 2012 roku pomiędzy Emitentem a Google Inc z siedzibą w Delaware (USA) (Google)
Przedmiotem umowy jest określenie warunków korzystania przez Emitenta z usługi market polegającej na dystrybucji
produktów (gier, oprogramowania, innych treści i materiałów cyfrowych) Emitenta bezpośrednio użytkownikom urządzeń
za pośrednictwem platformy Google Play.
Emitent udzielił Google niewyłącznej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej do kopiowania,
wykonywania, wyświetlania i używania produktów Emitenta w celach administracyjnych i demonstracyjnych w połączeniu
z obsługą i promowaniem usługi market oraz do używania produktów w celu doskonalenia platformy Android.
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Emitent udzielił Google niewyłącznej, bezpłatnej licencji uprawniającej do rozpowszechniania produktów zgodnie z
opcjami publikowania wybranymi przez Emitenta na stronie przesyłania produktu .
Licencja udzielona Google obejmuje również licencję na używanie znaków towarowych i materiałów marketingowych
Emitenta na zasadach określonych w Umowie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa określa warunki jej wypowiedzenia przez strony.
Umowa poddana prawu stanu Kalifornia (USA). Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sądy znajdujące się w
hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia.

6.5

Podstawy wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji
konkurencyjnej.

Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł o
różnym stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od Zarządu Emitenta.
Informacje niepochodzące od Zarządu Emitenta zostały powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w
szczególności nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiałyby, że ich powtórzenie jest niedokładne. Źródła
wszystkich danych zostały podane w źródłach wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach gdzie zostały one
przytoczone.

7

7.1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Opis grupy, do której należy Emitent

Nie występuje podmiot dominujący ani podmioty współkontrolujące Emitenta.
Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółki Games Republic Limited z siedzibą w miejscowości Valletta (Malta),
w której Emitent posiada 100% akcji, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Poniżej przedstawiono schemat Grupy Kapitałowej, której częścią jest Emitent.
11 bit studios S.A.
Warszawa

Games Republic Limited
Malta
Źródło: Emitent

7.2

Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta

Istotnym podmiotem zależnym Emitenta jest spółka Games Republic Limited z siedzibą w miejscowości Valletta (Malta) z
uwagi na rozwijaną działalność w zakresie dystrybucji cyfrowej – platforma gamesrepublic.com
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Platforma gamesrepublic.com sprzedaje zarówno gry wideo stworzone przez Emitenta, jak i produkty pochodzące od
producentów i wydawców z całego świata.

8

8.1

ŚRODKI TRWAŁE

Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na
wykorzystanie przez Emitenta środków trwałych

W ocenie Emitenta, w zakresie działalności deweloperskiej, nie występują istotne zagadnienia związane z ochroną
środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta lub jego podmioty zależne istotnych rzeczowych
aktywów trwałych.

9

9.1

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ

Sytuacja finansowa

Przegląd sytuacji finansowej Grupy Emitenta sporządzony został na podstawie historycznych informacji finansowych
Emitenta za lata 2013-2014 oraz danych historycznych za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 i okres od 01.01.2014 do
30.09.2014 roku..
Historyczne dane finansowe Emitenta zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, którzy wydali o tych
sprawozdaniach opinię bez zastrzeżeń.

Wyniki finansowe Grupy Emitenta
Tabela: Wyniki finansowe Grupy Emitenta (dane tys. PLN)
Wyszczególnienie

I-III kwartał
2015

I-III kwartał
2014

2014

2013

Przychody ze sprzedaży

15.918

1.594

15.798

4.305

Zysk na działalności operacyjnej

11.110

(1.232)

11.200

1.249

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)

13.100

550

13.552

3.258

Zysk przed opodatkowaniem

11.562

(1.196)

11.384

1.139

Zysk netto

9.555

(1.204)

9.185

891

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

9.555

(1.204)

9.185

891

Zysk netto na akcję – zwykłe (w PLN)

4,31

(0,54)

4,14

0,40

Zysk netto na akcję – rozwodniony (w PLN)
Źródło: Emitent

4,22

(0,53)

4,06

0,40
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Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta
Wyszczególnienie

I-III kwartał
2015

I-III kwartał
2014

2014

2013

Rentowność działalności operacyjnej

70%

(77%)

71%

29%

Rentowność EBITDA

82%

35%

86%

76%

Rentowność brutto

73%

(75%)

72%

26%

Rentowność netto

60%

(76%)

58%

21%

Rentowność aktywów

33%

(6%)

43%

10%

Rentowność kapitałów własnych
Źródło: Emitent

36%

(7%)

54%

11%

Zasady wyliczania wskaźników
Rentowność działalności operacyjnej = zyska na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność netto = zysk netto okresu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność aktywów = zysk netto okresu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/aktywa ogółem
Rentowność kapitałów własnych = zysk netto okresu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/kapitał własny

W 2013 roku Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 4.305 tys. PLN, co oznacza wzrost o 29 proc. w
porównaniu do roku 2012. Przychody były generowane dzięki tytułom wydanym jeszcze w 2012 roku, czyli Anomaly
Warzone Earth w wersji konsolowej oraz trzem produktom na urządzenia mobilne: Funky Smugglers, Sleepwalkers
Journey i Anomaly Korea. W 2013 roku Emitent wydał jedną nową grę. Anomaly 2 trafił na rynek zarówno w wersjach dla
komputerów klasy Windows, Mac oraz Linux jak i dla urządzeń mobilnych z systemami iOS i Android.
Zysk na działalności operacyjnej Emitenta wyniósł w 2013 roku 1.249 tys. PLN. Wskaźnik rentowności działalności
operacyjnej w 2013 roku sięgnął 29 proc. Wynik EBITDA wyniósł 3.258 tys. PLN, natomiast wskaźnik rentowności EBITDA
sięgnął 76 proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 891 tys. PLN a wskaźnik
rentowności na tym poziomie wyniósł 21 proc.
W 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wzrosły do 15.798 tys. PLN, tj. o 267 proc. w porównaniu do
przychodów rok wcześniej. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów była bardzo dobra sprzedaż gry This War of Mine,
która została wydana w listopadzie 2014 roku w wersji na komputery klasy PC i Mac. Część przychodów Emitenta w 2014
roku pochodziła też ze sprzedaży gry Anomaly 2, która została wydana w 2013 roku w wersjach na komputery klasy PC i
Mac oraz na urządzenia mobilne. Zysk na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 11.200 tys. PLN wobec 1.249 tys. PLN w
2013 roku. W przypadku wyniku EBITDA było to odpowiednio: 13.552 tys. PLN i 3.258 tys. PLN. Zysk netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej powiększył się w 2014 roku do 9.185 tys. PLN z 891 tys. PLN w 2013 roku.
W konsekwencji w 2014 roku rentowność Grupy Emitenta, na wszystkich poziomach wynikowych, uległa istotnej
poprawie. Rentowność działalności operacyjnej wzrosła w 2014 roku do poziomu 71 proc. (29 proc. w 2013 roku),
rentowność wyniku EBITDA wyniosła 86 proc. (76 proc. w 2013 roku) a rentowność netto powiększyła się do poziomu 58
proc. (21 proc. w 2013 roku). Na znaczący wzrost rentowności Grupy największy wpływ miała ścisła kontrola kosztów,
które utrzymywane były na optymalnym poziomie przy równoczesnym dynamicznym wzroście przychodów ze sprzedaży.
Rentowność kapitałów własnych sięgnęła w 2014 roku 54 proc., zaś rentowność aktywów 43 proc. Głównym czynnikiem
poprawy rentowności Grupy była wydana w listopadzie 2014 roku gra This War of Mine, której sprzedaż już w trakcie
premierowego weekendu pokryła koszty związane ze jej stworzeniem.
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W okresie 01.01.2015-30.09.2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wyniosły 15.918 tys. PLN i wzrosły w
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14.324 tys. PLN, tj. o 899 proc. Wzrost przychodów w I-III
kwartale 2015 roku to głównie efekt utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine. Zysk z
działalności operacyjnej w I-III kwartale sięgnął 13.100 tys. PLN (w I-III kwartale 2014 roku Grupa Emitenta miała stratę z
działalności operacyjnej na poziomie 1.232 tys. PLN). Na poziomie wyniku EBITDA Grupa Emitenta w I-III kwartale 2015
roku zarobiła 13.100 tys. PLN (w I-III kwartale 2014 roku EBITDA Grupy Emitenta wynosiła 550 tys. PLN. Zysk netto
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 9.555 tys. PLN (w I-III kwartale 2014 roku Grupa Emitenta miała
stratę netto na poziomie 1.204 tys. PLN. Rentowność działalności operacyjnej Grupy Emitenta w I-III kwartale 2015 roku
wyniosła 70 proc. Na poziomie EBITDA wskaźnik rentowności sięgnął 82 proc., a na poziomie netto 60 proc.).

Tabela: Aktywa trwałe Grupy Emitenta (dane w tys. PLN)
30.09.
2015

Udział

31.12.
2014

Udział

31.12.
2013

Udział

01.01.
2013

Udział

108

2%

104

2%

63

2%

7

0%

aktywa

7.035

98%

6.301

96%

3.720

97%

2.544

97%

Aktywa z tytułu podatku
odroczonego

0

0%

141

2%

8

0%

7

0%

57

1%

52

1%

52

1%

52

2%

7.200

100%

6.597

100%

3.843

100%

2.610

100%

Wyszczególnienie
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe
niematerialne

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Źródło: Emitent

Na koniec 2012 roku główną pozycję aktywów trwałych stanowiły pozostałe aktywa niematerialne (97-proc. udział),
których wartość netto wyniosła 2.544 tys. PLN. Na pozostałe aktywa niematerialne składają się przede wszystkim nakłady
na technologią własną Game Engine, czyli silnik służący do produkcji gier który jest stale rozwijany i aktualizowany, oraz
nakłady na gry komputerowe w trakcie realizacji.
W 2013 roku główną pozycję aktywów trwałych również stanowiły pozostałe aktywa niematerialne (97-proc. udział). W
2013 roku wartość pozostałych aktywów niematerialnych wzrosła o 46 proc. w stosunku do roku poprzedniego, do
poziomu 3.720 tys. PLN. Zmiana wynikała z wyższych nakładów na technologię własną Game Engine w ramach II etapu,
oraz wydatków poniesionych na gry komputerowe w trakcie realizacji.
W 2014 roku główną pozycję aktywów trwałych nadal stanowiły pozostałe aktywa niematerialnych (96-proc. udział). W
2014 roku wartość pozostałych aktywów niematerialnych wzrosła o 69 proc. w stosunku do roku poprzedniego, do
poziomu 6.301 tys. PLN. Zmiana, oprócz ponoszonych wciąż nakładów na technologię własną Game Engine w ramach III
etapu, wynikała z nakładów na platformę sprzedażową gamesrepublic.com oraz nakłady na projekty z dofinansowaniem,
w tym projekt INNOTECH (opracowanie multiplatformowej technologii produkcji gier MMO free-2play), Projekt 8.2
(stworzenie platformy B2B), projekt Media oraz na gry komputerowe w trakcie realizacji.
Na koniec września 2015 roku główną pozycją aktywów trwałych były pozostałe aktywa niematerialne (98-proc. udział).
Wartość pozostałych aktywach niematerialnych wzrosła o 12 proc. w stosunku do salda na koniec 2014 roku.

Tabela: Aktywa obrotowe Grupy Emitenta (dane w tys. PLN)
30.09.
2015

Udział

31.12.
2014

Należności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe należności

2.233

10%

7.223

48%

917

20%

1.215

26%

Pozostałe
aktywa
krótkoterminowe

20

0%

17

0%

23

0%

1

0%

Wyszczególnienie

Udział

31.12.
2013

Udział

01.01.
2013

Udział
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Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty

19.159

89%

7.768

52%

3.741

80%

3.466

74%

Aktywa
razem

21.412

100%

15.009

100%

4.681

100%

4.683

100%

obrotowe

Źródło: Emitent

Na koniec 2012 roku główną pozycję aktywów obrotowych stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które miały 74proc. udział. Wynosiły 3.466 tys. PLN. Pozostałe aktywa obrotowe stanowiły należności z tytułu dostaw i usług, w tym za
sprzedane gry oraz należności pozostałe. Miały wartość 1.215 tys. PLN.
W 2013 roku główną pozycję aktywów trwałych również stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, których udział
wzrósł do 80 proc., do 3.741 tys. PLN. Udział należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w aktywach
obrotowych spadł do 20 proc., do 917 tys. PLN.
W 2014 roku struktura aktywów obrotowych uległa sporym zmianom. Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
spadł do 52 proc., mimo że ich wartość wzrosła, w porównaniu z końcem 2013 roku, do 7.768 tys. PLN, czyli o 108 proc. Z
kolei wartość należności z tytułu dostaw i usług zwiększyła się do 7.223 tys. PLN, czyli o 688 proc. i stanowiła 48 proc.
aktywów obrotowych Grupy. Łącznie wartość aktywów obrotowych w 2014 roku wzrosła do 15.009 tys. PLN z 4.681 tys.
PLN w 2013 roku, czyli o 221 proc. Zmiana była pochodną bardzo dobrej sprzedaży gry This War of Mine, która
zadebiutowała w listopadzie 2014 roku, co skutkowało dynamicznym wzrostem przychodów z tego tytułu.
Na koniec września 2015 roku główną pozycją aktywów obrotowych były nadal środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
których wartość wynosiła 19.159 tys. PLN. Była o 147 proc większe niż na koniec 2014 roku. Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty miały na koniec września 2015 roku 89-proc. udział w aktywach obrotowych ogółem. Na pozostałe aktywa
obrotowe składały się głównie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które miały łączną wartość
2.233 tys. PLN, czyli 69 proc mniej niż na koniec 2014 roku. Szybko rosnące zasoby środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów były konsekwencją utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine.
Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Emitenta (dane w tys. PLN)
I-III
kwartał2015

I-III kwartał
2014

2014

2013

Środki pieniężne netto z działalnością operacyjnej

14.181

791

7.689

3.176

Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
związku z działalności inwestycyjnej

(2.729)

(3.649)

(4.973)

(3.241)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

(61)

182

1.312

340

11.391

(2.676)

4.027

275

7.768

3.741

3.741

3.466

19.159

1.065

7.768

3.741

Wyszczególnienie

Zwiększenie netto środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego
Środki pieniężna na koniec okresu sprawozdawczego
Źródło: Emitent

We wszystkich latach przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Emitenta były dodatnie. W 2013 roku Emitent
wygenerował środki pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 3.176 tys. PLN. Środki pieniężne były
generowane dzięki tytułom wydanym jeszcze w 2012 roku, czyli Anomaly Warzone Earth w wersji konsolowej oraz trzem
produktom na urządzenia mobilne: Funky Smugglers, Sleepwalkers Journey i Anomaly Korea a także nowej grze wydanej
w 2013 roku, czyli Anomaly 2, w wersjach dla komputerów klasy PC, Mac oraz Linux jak i dla urządzeń mobilnych z
systemami iOS i Android.
W 2014 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Emitenta wzrosły do 7.689 tys. PLN, tj. o 142 proc. w
porównaniu do przepływów rok wcześniej. Głównym czynnikiem wzrostu przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej była bardzo dobra sprzedaż gry This War of Mine, która została wydana w listopadzie 2014 roku w wersji na
komputery klasy PC i Mac. Część przepływów Grupy Emitenta w 2014 roku pochodziła też ze sprzedaży gry Anomaly 2,
wydanej w 2013 roku w wersjach dla komputerów klasy PC, Mac oraz Linux jak i dla urządzeń mobilnych z systemami iOS i
Android.
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W I-III kwartale 2015 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Emitenta wzrosły do poziomu 14.181 tys.
PLN dzięki utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine.
W analizowanym okresie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były ujemne. W 2013 roku wyniosły (3.241) tys.
PLN, w 2014 roku (4.973) tys. PLN, zaś w I-III kwartale 2015 roku (2.729) tys. PLN. Wydatki wynikały przede wszystkim z
nakładów związanych z produkcją gier komputerowych oraz nakładów na rozwój własnego silnika do gier (po angielsku
„Game Engine”).
Przepływy pieniężne z działalności finansowej były dodatnie w 2013 roku i wyniosły 340 tys. PLN (dotacja z EU na
realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2). Rok później, w 2014 roku, wyniosły 1.312 tys.
PLN (dotacji z EU na Projekt 8.2 i Projekt Media oraz dotacja rządowa na realizację Projektu INNOTECH). Przepływy
pieniężne z działalności finansowej w I-III kwartale 2015 roku wyniosły (61) tys. PLN.
W 2013 roku Emitent utrzymywał zasoby gotówki na podobnym poziomie. Na początek 2013 r. Emitent posiadał 3.466
tys. PLN gotówki. Na koniec 2013 r. jej zasoby wynosiły 3.741 tys. PLN. Istotny wzrost poziomu środków pieniężnych
nastąpił na koniec 2014 roku, kiedy to stan gotówki wyniósł PLN 7.768 tys. PLN (wzrost o 108 proc. rok do roku), na co
istotny wpływ miał poziom osiągniętego zysku netto. Po I-III kwartale 2015 roku poziom gotówki wyniósł 19.159 tys. PLN
dzięki utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine.

9.2

Wynik operacyjny

9.2.1. Czynniki mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej

W 2014 roku czynnikiem mającym największy wpływ na wyniki działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej była premiera
(14 listopada 2014 roku) gry This War of Mine. Tytuł spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem rynku co skutkowało
jego wysoką sprzedażą. To z kolei miało przełożenie na skokowy wzrost przychodów, w porównaniu z 2013 roku, poprawę
wskaźników rentowności (dzięki ścisłej kontroli kosztów) oraz rosnące zasoby gotówkowe Grupy. Znaczący wpływ na
sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz jej przepływy pieniężne miało pozyskanie przez Emitenta w 2013 i 2014 roku
dotacji, co poprawiło jego płynność finansową. Łączna suma dotacji wyniosła ponad 1,5 mln zł. Na tę kwotę złożyła się:
dotacja rządowa na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 (nakłady na stworzenie
platformy B2B mającej na celu integrację systemów informatycznych Emitenta i systemów informatycznych partnerów
Emitenta), dotacja z UE na realizację programu INNOTECH oraz dotacja z UE na realizację programu Media - rozwój
technologii własnej.
Niewielki wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej miała również spółka zależna Games Republic Limited. Podmiot, który
rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2014 roku, prowadzi internetową platformę dystrybucji produktów
cyfrowych gamesrepublic.com. Mimo krótkiej historii, Games Republic zakończył 2014 roku dodatnim wynikiem
operacyjnym i netto.
Utrzymywanie przez Emitenta wysokich zasobów gotówkowych (na koniec grudnia 2014 roku, na poziomie
skonsolidowanym, środki pieniężne Emitenta przekraczały 7,7 mln zł, na koniec września 2015 roku było to już blisko 19,2
mln zł) wiąże się z koniecznością finansowania produkcji kolejnych gier, w tym This War of Mine w wersji na konsole Xbox
One i PS 4, której premiera planowana jest 29 stycznia 2016 roku oraz gry o roboczym tytule Industrial, której premiera
jest planowana w 2016 roku. Emitent zamierza też dalej rozwijać działalność wydawniczą w ramach działu 11 bit
launchpad oraz platformę gamesrepublic.com.

9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży lub przychodach

Wzrost przychodów Grupy w 2014 roku (przychody ze sprzedaży wyniosły 15.798 tys. PLN w 2014 roku i były większe o
267 proc. niż w 2013 roku) wynikał głównie z wysokich przychodów ze sprzedaży gry This War of Mine, która trafiła na
rynek 14 listopada 2014 roku. Tytuł bardzo szybko dotarł do pierwszych miejsc na listach przebojów największych
światowych platform sprzedających gry w dystrybucji elektronicznej. Gra This War of Mine jest największym
dotychczasowym sukcesem Emitenta. Pozostałe gry, które ukazały się w 2014 roku to: Anomaly Defenders, ostatnia gra z
serii Anomaly, wydana w maju 2014 roku na komputerach stacjonarnych oraz we wrześniu 2014 roku w wersji mobilnej,
oraz gra Anomaly 2, wydana na konsole PlayStation4 we wrześniu 2014 roku.
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Wzrost przychodów w I-III kwartale 2015 roku, wobec analogicznego okresu 2014 roku, był konsekwencją utrzymującej
się wysokiej sprzedaży gry This War of Mine co było m.in. efektem skutecznych działań promocyjno-marketingowych
prowadzonych przez Grupę. Do poprawy wyników Grupy przyczyniała się również spółka zależna Games Republic Limited,
która zwiększała przychody dzięki systematycznej rozbudowie katalogu wydawniczego i rosnącej liczbie zarejestrowanych
użytkowników.
9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały lub które
mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy

Na wyniki osiągane przez Grupę 11 bit studios wpływ mają czynniki makroekonomiczne, czynniki związane bezpośrednio z
rynkiem gier komputerowych, jak i czynniki wiążące się bezpośrednio z polityką państwa, której odzwierciedleniem są
wprowadzane regulacje prawne.

Czynniki makroekonomiczne i polityczne
Na działalność Grupy, mimo że jej sprzedaż jest mocno zdywersyfikowana geograficznie, w istotny sposób wpływają
czynniki polityki gospodarczej poszczególnych rządów, w szczególności:


ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. Ożywienie gospodarcze, którego częścią są rosnące
wynagrodzenia a zatem i rosnąca zamożność społeczeństwa, ma pozytywny wpływ na popyt na gry
komputerowe co skutkuje ich większą sprzedażą. Analogicznie, spowolnienie gospodarcze, którego pochodną
jest rosnące bezrobocie i niższe wynagrodzenia, może skutkować mniejszym popytem na gry komputerowe;



polityka podatkowa. Istotne znaczenie dla działalności finansowej Grupy mają przepisy z zakresu opodatkowania.
Ich zmienność i różnorodność, z uwagi na znaczącą geograficzną dywersyfikację działalności Spółki, nie sprzyja
prowadzeniu działalności gospodarczej;



polityka monetarna prowadzona przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej. Emitent, z uwagi na brak zadłużenia
odsetkowego oraz brak planów dotyczących kapitałochłonnych inwestycji, które wymagałyby sięgnięcia po
finansowanie zewnętrzne, nie jest narażony na negatywne konsekwencje rosnących stóp procentowych.
Równocześnie niskie stopy procentowe mają negatywny wpływ na wielkość przychodów finansowych możliwych
do osiągnięcie dzięki posiadanym zasobom gotówkowym;



dostępność dotacji i środków pomocowych. Emitent posiłkuje się przy finansowaniu inwestycji w rozwój
technologii dotacjami unijnymi. Zamierza też z nich korzystać w przyszłości. Ograniczenie ich dostępności
oznaczało będzie konieczność posiłkowania się przy planowanych inwestycjach w większym stopniu środkami
własnymi lub zewnętrznymi.

Czynniki dotyczące bezpośrednio rynku gier komputerowych
Na działalność Emitenta wpływ mają też zmiany na rynku gier komputerowych, w szczególności:





Zmiany technologiczne, które wymuszają na Emitencie m.in. konieczność ponoszenia nieustannych nakładów na
rozwój technologii, w tym własnego silnika gier
Rosnąca konkurencyjność. Rynek producentów gier komputerowych jest bardzo rozproszony. Emitent działając
na rynkach globalnych, musi konkurować z licznymi zagranicznymi i polskimi studiami deweloperskimi, których
liczba wciąż rośnie.
Rynek dystrybutorów gier komputerowych w wersjach cyfrowych jest zdominowany przez kilka firm, na czele z
Valve Corporation (platforma Steam). Ponadto Emitent tworzy gry na platformy zamknięte należące do Sony i
Microsoft. Emitent musi utrzymywać dobre relacje z operatorami wiodących platform, żeby maksymalnie
zwiększyć dostępność swoich produktów.
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Poza wyżej wymienionymi działalność operacyjna Grupy 11 bit studios nie podlega szczególnym uregulowaniom polityki
rządowej, gospodarczej, fiskalnej i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Grupy i jej branży.

10

ZASOBY KAPITAŁOWE

Analiza zasobów kapitałowych Grupy sporządzona została na podstawie historycznych informacji finansowych Emitenta za
lata 2013-2014.
Historyczne dane finansowe Emitenta zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, którzy wydali o tych
sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń.

10.1

Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta

Tabela: Źródła finansowania Grupy Emitenta (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał

z

nadwyżki

wartości

30.09.
2015
26.575

Udział
93

31.12.
2014
17.022

222

1%

4.286

Udział

Udział

79%

31.12.
2013
7.769

Udział

91%

01.01.
2013
6.878

222

1%

222

3%

222

3%

16%

4.286

25%

4.286

55%

4.286

62%

12.650

48%

3.415

20%

2.406

31%

1.062

15%

66

0

68

0%

0

0%

0

0%

9.351

35%

9.031

53%

855

11%

1.309

19%

26.575

93%

17.022

79%

7.769

91%

6.878

94%

904

3%

1.106

5%

274

3%

0

1.133

4%

3.479

16%

481

6%

414

6%

719

63%

1.238

36%

336

70%

282

68%

0

0%

1.827

53%

102

21%

132

32%

415

37%

413

12%

43

9%

0

0%

28.269

100%

21.606

100%

8.524

100%

7.293

100%

94%

emisyjnej
Kapitał zapasowy
Kapitał

rezerwowy

i

różnice

kursowe
Zyski zatrzymane
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i

0%

usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Przychody przyszłych okresów
Pasywa razem
Źródło: Emitent

W latach 2013-2014 Grupa odnotowała znaczący wzrost kapitałów własnych. Na koniec 2013 roku kapitały własne
wynosiły 7.769 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2012 roku miały one wartość 6.878 tys. PLN, co oznaczało 13-proc. wzrost
(o 891 tys. PLN). Kapitał podstawowy na koniec 2012 roku miał wartość 222 tys. PLN i pozostał niezmieniony do końca
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2013 roku. Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej na koniec 2012 roku miał wartość 4.286 tys. PLN i pozostał niezmieniony
do końca 2013 roku. Kapitał zapasowy na koniec 2012 roku miał wartość 1.062 tys. PLN i wzrósł w 2013 roku o kwotę
1.344 tys. PLN, do kwoty 2.406 tys. PLN po podziale zysku wykazanego w statutowych sprawozdaniach finansowych za
2012 roku sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Na koniec 2012 roku zyski zatrzymane wyniosły
1.309 tys. PLN. W 2013 roku zyski i zatrzymane wzrosły o kwotę 891 tys. PLN (zysk netto wypracowany przez Emitenta w
2013 roku), jednocześnie zmniejszyły się o kwotę 1.344 tys. PLN w wyniku podziału zysku wykazanego w statutowych
sprawozdaniach finansowych za 2012 roku sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Na koniec 2013
roku zyski zatrzymane wyniosły 855 tys. PLN.
Poziom zobowiązań długoterminowych na koniec 2013 roku wynosił 274 tys. PLN. Były to przychody przyszłych okresów.
Poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2013 roku wynosił 481 tys. PLN. Był o 16 proc. (66 tys. PLN) wyższy niż
rok wcześniej. Wzrost był konsekwencją rosnących zobowiązań z tytułu dostaw i usług (sięgnęły 336 tys. PLN, czyli 19
proc. więcej niż rok wcześniej) oraz wzrostu przychodów przyszłych okresów (do 43 tys. PLN, rok wcześniej wynosiły 0
PLN). Na kwotę przychodów przyszłych okresów, zarówno w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych, składała się
dotacja rządowa otrzymana przez Emitenta w 2013 roku na realizację Projektu 8.2 (budowa platformy B2B).
Równocześnie Grupa zanotowała spadek zobowiązań z tytułu podatku dochodowego do 102 tys. PLN (na koniec 2013
roku) ze 132 tys. PLN rok wcześniej, czyli o 23 proc.
Na koniec 2014 roku kapitał własny Grupy wynosił 17.022 tys. PLN i był o 119 proc. (9.252 tys. PLN) wyższy niż rok
wcześniej. Na koniec 2013 roku zyski zatrzymane wyniosły 855 tys. PLN. Kapitał podstawowy w kwocie 222 tys. PLN
pozostał niezmieniony do końca 2014 roku. Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej miał wartość 4.286 tys. PLN i pozostał
niezmieniony do końca 2014 roku. Kapitał zapasowy na początek 2014 roku miał wartość 2.406 tys. PLN i wzrósł w 2014
roku o kwotę 1.008 tys. PLN, do kwoty 3.415 tys. PLN w wyniku podziału zysku wykazanego w statutowych
sprawozdaniach finansowych za 2013 rok sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zyski zatrzymane
wzrosły o kwotę 9.185 tys. PLN (zysk netto wypracowany przez Emitenta w 2014 roku), jednocześnie zmniejszyły się o
kwotę 1.008 tys. PLN w wyniku podziału zysku wykazanego w statutowych sprawozdaniach finansowych za 2013 rok
sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Na koniec 2014 roku zyski zatrzymane wyniosły 9.031 tys.
PLN. Kapitał rezerwowy i różnice kursowe powstałe w 2014 roku. Na pozycję kapitału rezerwowego i różnic kursowych
składało się 13 tys. PLN różnic kursowych z przeliczenia wyniku Games Republic Limited oraz 55 tys. PLN wartości
godziwej akcji przyznawanych w ramach programu motywacyjnego.
Poziom zobowiązań długoterminowych na koniec 2014 roku wynosił 1.106 tys. PLN na co składały się przychody z
przyszłych okresów. Poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2014 roku wynosił 3,479 tys. PLN i był wyższy, w
stosunku do stanu na koniec 2013 roku, o 2.998 tys. PLN, tj. o 624 proc. Wzrost był pochodną wyższych zobowiązań z
tytułu dostaw i usług, które zwyżkowały o 902 tys. PLN, czyli o 269 proc., do 1.238 tys. PLN. Znacząco, aż o 1689 proc.
(1.725 tys. PLN), do 1.827 tys. PLN zwyżkowały też zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Przychody przyszłych
okresów na koniec 2014 roku wynosiły 413 tys. PLN czyli były o 869 proc. (371 tys. PLN) wyższe niż rok wcześniej. Na
kwotę przychodów przyszłych okresów, zarówno w zobowiązaniach krótko- jak i długoterminowych, składała się dotacja
rządowa otrzymana na dalszą realizację Projektu 8.2, dotacja z Unii Europejskiej otrzymana na realizację Projektu
INNOTECH oraz dotacja Unii Europejskiej na realizację Projektu Media.
Na koniec III kwartału 2015 roku wartość kapitałów własnych Grupy wyniosła 26.575 tys. PLN i była wyższa o 56 proc. w
stosunku do poziomu na koniec 2014 roku. Kapitał podstawowy w kwocie 222 tys. PLN pozostał niezmieniony do końca I
półrocza 2015 roku. Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną o kwotę 4.286 tys. PLN i pozostał
niezmieniony do końca III kwartału 2015 roku. Kapitał zapasowy na początek 2015 roku miał wartość 3.415 tys. PLN i
wzrósł w I-III kwartale 2015 roku do kwoty 12.650 tys. PLN, czyli o 9.236 tys. PLN, w wyniku podziału zysku wykazanego w
statutowych sprawozdaniach finansowych za 2014 rok sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Kapitał
rezerwowy i różnice kursowe zmniejszyły się o kwotę 2 tys. PLN do kwoty 66 tys. PLN w wyniku zmian w pozycji różnic
kursowych. Zyski zatrzymane na początek 2015 roku miały wartość 9.031 tys. PLN i wzrosły o kwotę 9.555 tys. PLN (zysk
netto wypracowany przez Grupy Emitenta w I-III kwartale 2015 roku), jednocześnie zmniejszyły się o kwotę 9.236 tys. PLN
po przeniesieniu wyniku na kapitał zapasowy. Na koniec III kwartału 2015 roku zyski zatrzymane Grupy Emitenta wyniosły
9.351 tys. PLN.
Na koniec III kwartału 2015 roku wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosiła 1.133 tys. PLN, co oznaczało 67-proc.
spadek (o 2.345 tys. PLN) w porównaniu z sytuacją na koniec 2014 roku. Z tej kwoty 719 tys. PLN stanowiły zobowiązania z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. Były o 42 proc. tj. 520 tys. PLN niższe niż na koniec 2014 roku.
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Przychody z przyszłych okresów miały wartość 415 tys. PLN (wzrost o 2 tys. PLN w porównaniu do salda na koniec 2014
roku).
W latach 2013-2014 oraz w okresie I-III kwartału 2015 roku Emitent nie posiadał zobowiązań długoterminowych ani
zadłużenia kredytowego.

10.2

Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta

Nie istnieją ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta.

11

11.1

BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE

Patenty

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000
roku Prawo Własności Przemysłowej.
Na Datę Prospektu podmiot zależny Emitenta nie posiada żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30
czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej.

11.2

Prace badawczo – rozwojowe

Emitent, ani żaden z jego podmiotów zależnych, nie prowadzi obecnie, ani w okresie ostatnich dwóch lat nie prowadził,
działalności badawczo – rozwojowej.

11.3

Znaki towarowe

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Emitent uzyskał ochronę dla słownego znaku towarowego This War of Mine przed
Amerykańskim Urzędem Patentowym i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademarks Office) – numer
rejestru – 4.727.275. Ochrona udzielana na okres 10 lat.
Emitent jest w trakcie rejestracji znaku towarowego 11 bit studios. Stosowny wniosek przed Amerykańskim Urzędem
Patentowym i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademarks Office) został złożony 26 czerwca 2015 roku
(numer seryjny 86672507). Ochrona udzielana jest na okres 10 lat.

11.4

Licencje

Immanentną cechą działalności Emitenta jest udzielanie i pozyskiwanie licencji w ramach prowadzonej działalności.
Istotne licencje pozyskane przez Emitenta:
Umowa licencyjna zawarta ze spółką HC Social sp. z o.o. w dniu 2 kwietnia 2014 roku na produkcję, wydanie, promocję i
dystrybucję cyfrową oraz fizyczną gry Spacecom na platformach Steam, iOS i Android. Zakres ograniczony czasowo i
platformowo (Steam, iOS i Android).
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Umowa licencyjna zawarta w dniu 8 sierpnia 2014 roku na kod źródłowy, produkcję, wydanie, promocję i dystrybucję gry
na wszystkich znanych platformach sprzętowych i sprzedażowych. Zakres ograniczony czasowo.
Umowa licencyjna z dnia 9 stycznia 2015 roku na produkcję, wydanie, promocję i dystrybucję gry na komputery klasy PC.
W lipcu 2015 roku pomiędzy Emitentem a polskim deweloperem gier podpisany został list intencyjny potwierdzający chęć
nawiązania współpracy w ramach programu wydawniczego 11 bit launchpad. List określa również ramy przyszłej
współpracy oraz kształt realizowanego projektu. Przewiduje się, iż pełna umowa o współpracy podpisana zostanie w
czwartym kwartale 2015 roku po zakończeniu etapu przygotowawczego.

Istotne licencje pozyskane przez spółkę Games Republic Ltd:
Umowa licencyjna zawarta w dniu 5 marca 2014 roku z Devolver Digital LLC– przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 7 maja 2014 roku z IMGN Pro s.c.– przedmiotem licencji jest dystrybucja katalogu gier
w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 7 lipca 2014 roku z Nordic Games GmbH– przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 11 lipca 2014 roku z Sony DADC Limited UK Ltd.– przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 27 sierpnia 2014 roku z Paradox Interactive AB - Sweden– przedmiotem licencji jest
dystrybucja katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 23 października 2014 roku z Nexway SA – przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 9 stycznia 2015 roku z Team 17 Digital Ltd. – przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 18 lutego 2015 roku z TaleWorld Entertainment S.A. (Ankara, Turcja)– przedmiotem
licencji jest dystrybucja katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 30 kwietnia 2015 roku z Nomad Games Ltd.– przedmiotem licencji jest dystrybucja
katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 29 maja 2015 roku z Meridian4 (Montreal, Canada) – przedmiotem licencji jest
dystrybucja katalogu gier w wersjach cyfrowych.
Wszystkie licencje posiadane przez Games Republic Ltd mają charakter licencji ograniczonych.

W ramach prowadzonej działalności, Emitent udziela kontrahentom licencji na produkcję, wydanie, promocję lub
dystrybucję gier.
Poniżej przedstawiono informację na temat istotnych licencji udzielonych przez Emitenta:
Koch Media GmbH – licencja na produkcję, wydanie, promocję i dystrybucję pudełkowej gry This War of Mine na PC.
Umowa licencyjna zawarta w dniu 21 sierpnia 2014 roku.
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Koch Media GmbH - licencja na dystrybucję gry This War of Mine w wersji na konsole Xbox One i PlayStation 4. This War
of Mine:The Little Ones zadebiutuje 29 stycznia 2016 roku.
Chillingo Ltd - licencja na produkcję, wydanie, promocję i dystrybucję cyfrową gier serii Anomaly (Anomaly Warzone
Earth, Anomaly Korea, Anomaly 2, Anomaly Defenders) na platformie Apple App Store (iOS). Umowa licencyjna zawarta w
dniu 4 lutego 2014 roku.
Valve Corporation – licencja na dystrybucję cyfrową gier Emitenta na platformie Steam. Umowa licencyjna zawarta w
dniu 23 listopada 2010 roku.
Google Inc – licencja na dystrybucję cyfrową gier Emitenta na platformie Google Play. Umowa licencyjna zawarta w dniu
20 czerwca 2012 roku. Wszystkie powyższe licencje mają charakter ograniczony – czasowo oraz platformowo (w
zależności od wykorzystywanej platformy dystrybucyjnej).
Apple Corporation - licencja na dystrybucję gier Emitenta za pośrednictwem platformy App Store. Umowa licencyjna
zawarta w dniu 8 kwietnia 2010 roku.
Humble Bundle Inc - licencja na dystrybucję gier komputerowych Emitenta za pośrednictwem witryny on-line należącej
do HB. Umowy licencyjne zawarte w dniu 16 października 2013 roku oraz 18 września 2014 roku.

11.5

Nagrody i wyróżnienia, certyfikaty uzyskane przez Emitenta

W styczniu 2015 roku gra This War of Mine uzyskała nominacje do prestiżowych nagród branżowych, w tym Independent
Games Festival (najlepsze produkcje niezależne), w kategoriach Seumas McNally Grand Prize (nagroda główna) oraz
Excellence in Narrative, a także do nagród Game Developers Choice Awards (najlepsze produkcje w całej branży według
samych twórców gier z całego świata), w kategoriach Innovation Award oraz Best Narrative. Finał oraz ceremonie
rozdania nagród Independent Games Festival 2015 oraz Game Developers Choice miały miejsce w czasie Games
Developers Conference w San Francisco w dniach 2-6 marca 2015 roku. Spółka za stworzenie This War of Mine otrzymała
w San Francisco nagrodę w kategorii Audience Award. Gra została też wyróżniona na festiwalu South by Southwest
Interactive (odbywa się w Teksasie w Stanach Zjednoczonych) gdzie zdobyła tytuł innowacji kulturalnej, czyli Matthew
Crump Cultural Innovation Award.
21 kwietnia 2015 roku gra This War of Mine otrzymała również dwie nagrody w konkursie Deutscher
Computerspielpreises podczas międzynarodowych targów branżowych w Berlinie (International Games Week Berlin) w
kategoriach: Najlepsza Gra Międzynarodowa i Najlepsza Nowa Marka. 22 kwietnia 2015 roku gra This War of Mine
zdobyła kolejne nagrody: Best Gameplay oraz People’s Choice podczas dorocznego festiwalu Games for Change w
Nowym Jorku. W kwietniu 2015 roku This War of Mine otrzymał też nominacje do nagrody Digital Dragons 2014 w
czterech kategoriach: Best Polish Game, Best Audio, Best Game Art oraz Best Game Design. Na gali rozdania nagród
Digital Dragons w Krakowie (w dniach 21-22 maja) gra autorstwa 11 bit studios otrzymała główny laur, czyli tytuł Polskiej
Gry Roku oraz nagrodę w kategorii Best Game Design. Na początku lipca This War of Mine zdobył również główną
nagrodę na BIG Festival w Sao Paulo w Brazylii. Tytuł otrzymał też nagrodę publiczności.

12

12.1

INFORMACJE O TENDENCJACH

Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i
cenach sprzedaży

Sprzedaż
W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu Grupa Kapitałowa 11 bit
studios kontynuuje sprzedaż gry This War of Mine, która utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki skutecznym akcjom
promocyjnym oraz wydaniu gry na nowych platformach. 15 lipca 2015 roku miała miejsce premiera TWoM w wersji na
urządzenia mobilne (tablety) z systemami operacyjnymi iOS i Android. Gra w wersji urządzenia mobilne jest dostępna w
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sklepach AppStore, Google Play oraz gamesrepublic.com. 11 listopada 2015 roku na rynek trafiła wersja gry This War of
Mine na smartfony. Jest dostępna w sklepach AppStore, Google Play oraz gamesrepublic.com.
Emitent rozwijał też nadal własną platformę dystrybucji elektronicznej gamesrepublic.com, aczkolwiek w opinii Zarządu,
spółka Games Republic Limited nie będzie miała istotnego wpływu na poziom sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w
bieżącym roku obrotowym.
Zapasy
Emitent nie posiada zapasów.
Koszty
W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne
tendencje w kosztach.
Ceny Sprzedaży
W opinii Zarządu Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie wystąpiły żadne istotne
tendencje w cenach sprzedaży.

12.2

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub
zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy
emitenta, przynajmniej do końca roku bieżącego

Według Zarządu Emitenta elementami, które potencjalnie mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta i
perspektywy jej rozwoju, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego, są:
Wahanie kursu złotego wobec USD i euro
Według założeń strategicznych Zarządu sprzedaż produktów Emitenta skierowana jest głównie na rynki zagraniczne (Stany
Zjednoczone, Europa Zachodnia i Wielka Brytania). To oznacza, że dominującymi walutami rozliczeniowymi w
transakcjach zagranicznych są: dolar amerykański (udział 80-90% w przychodach Emitenta) i euro (udział 10-20%w
przychodach Emitenta). Osłabienie złotego ma zatem pozytywny wpływ na wielkość przychodów Emitenta. Z kolei
umocnienie złotego ma wpływ negatywny.
Konkurencja ze strony innych podmiotów
Grupa Kapitałowa Emitenta działa na światowym rynku gier wideo. Jej konkurentami są największe światowe korporacje
działające w branży elektronicznej rozrywki, których potencjał produkcyjny i finansowy jest wielokrotnie większy niż
Emitenta. Dlatego Emitent stara się wyróżnić na tle konkurencji bardzo wysoką jakością swoich produktów oraz unikalnym
podejściem do tematu promocji gier. Dzięki temu może dotrzeć ze swoim przekazem marketingowym nie tylko do
mediów branżowych ale również ogólnoinformacyjnych co sprawia, że jej produkcje są rozpoznawane i oczekiwane przez
graczy na całym świecie.
Implementacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
Perspektywy Grupy Kapitałowej Emitenta zależne są także od skutecznej implementacji strategii rozwoju. Zakłada, że
podstawowym obszarem kompetencji Emitenta jest tworzenie gier wideo, tj. proces opracowywania produktu od etapu
stworzenia koncepcji aż do wersji gotowej do sprzedaży. Spółka oferuje gry wideo na wiele platform sprzętowych, w tym
na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz mobilne konsole gier wideo, smartfony i tablety. Sprzedaż produktów odbywa
się niemal w 100 proc. w dystrybucji cyfrowej.
Od kilku kwartałów Emitent rozwija również kompetencje wydawnicze, w ramach inicjatywy 11 bit launchpad. Utworzony
w marcu 2014 roku dział odpowiada za produkcję oraz dystrybucję gier niezależnych wyprodukowanych przez Emitenta
lub deweloperów zewnętrznych z Polski, jak i z zagranicy. 11 bit launchpad oferuje niezależnym twórcom wsparcie
finansowe, koncepcyjne, technologiczne oraz promocyjne na każdym etapie produkcji i sprzedaży gry, również poprzez
platformę gamesrepublic.com. Pierwszą grą wydaną w ramach nowego działu 11 bit launchpad, we wrześniu 2014 roku,
był Spacecom.
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Od kwietnia 2014 roku Emitent rozwija też segment dystrybucji cyfrowej. Nowa platforma dystrybucji cyfrowej, pod
nazwą gamesrepublic.com, powstała 26 kwietnia 2014 roku. Platforma jest własnością Emitenta, natomiast sprzedaż gier
odbywa się poprzez spółkę zależną, Games Republic Limited, z siedzibą na Malcie. Platforma gamesrepublic.com
sprzedaje nie tylko gry wideo stworzone przez Emitenta ale również gry pochodzące od producentów i wydawców z
całego świata do klientów z całego świata. Na koniec października 2015 roku gamesrepublic.com miał w ofercie ponad
1.200 tytułów, a liczba zarejestrowanych użytkowników wynosiła ponad 600 tys.
Poza wyżej wymienionymi czynnikami oraz przedstawionymi w Czynnikach Ryzyka Emitent nie posiada wiedzy na temat
jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący
wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego.

13

PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE

Na Datę Prospektu Emitent nie publikował prognoz wyników lub wyników szacunkowych.

14

ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO
SZCZEBLA

14.1

Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób
zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada
stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością

14.1.1

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Emitenta składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków
Zarządu, każdorazowo określa Rada Nadzorcza.
Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi 4 członków:
Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu,
Bartosz Brzostek – Członek Zarządu,
Michał Drozdowski – Członek Zarządu,
Przemysław Marszał – Członek Zarządu.
Wszyscy członkowie Zarządu wykonują obowiązki służbowe w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 6.

Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu
Grzegorz Miechowski w 1995 roku ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Informatyki i Zarządzania.

Przebieg kariery zawodowej Grzegorza Miechowskiego:
2014 – nadal

Games Republic Ltd, Malta – dyrektor,

2009 – nadal

Emitent – Prezes Zarządu

1999 – 2009

Metropolis Software sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu,

1993 – 1999

Metropolis Software House s.c. – wspólnik.
65

Część III

Dokument Rejestracyjny

Oprócz wyżej wymienionych, Grzegorz Miechowski nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
Grzegorz Miechowski jest akcjonariuszem Emitenta – bezpośrednio posiada 169.696 akcji Emitenta, które stanowią 7,65%
akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Grzegorz Miechowski jest wspólnikiem spółki Moonlex Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) oraz wspólnikiem w
spółce metraż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oprócz wyżej wymienionych, Grzegorz Miechowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Grzegorz Miechowski:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Bartosz Brzostek – Członek Zarządu
Bartosz Brzostek studiował na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Informatyka.

Przebieg kariery zawodowej Bartosza Brzostka:
2009 – nadal

Emitent – Członek Zarządu odpowiedzialny za marketing,

2001 – 2009

Metropolis Software sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Oprócz wyżej wymienionych, Bartosz Brzostek nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Bartosz Brzostek jest akcjonariuszem Emitenta – bezpośrednio posiada 218.696 akcji Emitenta, które stanowią 9,86% akcji
w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Bartosz Brzostek jest wspólnikiem spółki Moonlex Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) oraz wspólnikiem w spółce
metraż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
66

Część III

Dokument Rejestracyjny

Oprócz wyżej wymienionych, Bartosz Brzostek nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem sporadycznych inwestycji w akcje spółek
publicznych, przy czym każdorazowa inwestycja nie przekracza 5% kapitału zakładowego takich spółek.

Według złożonego oświadczenia, Bartosz Brzostek:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Michał Drozdowski – Członek Zarządu
Michał Drozdowski w 2007 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa, Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Przebieg kariery zawodowej Michała Drozdowskiego:
2009 – nadal

Emitent – członek Zarządu, Design Director,

2007 – 2009

Metropolis Software sp. z o.o. – Lead Designer, Design Director,

2006 – 2007

Metropolis Software sp. z o.o. – Level Designer,

2002 – 2005

Media Design Group – Lead 3D, Designer.

Oprócz wyżej wymienionych, Michał Drozdowski nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem pełnienia w okresie
ostatnich 5 lat funkcji członka organu nadzoru w spółce Nihil Novi Studio.
Michał Drozdowski jest akcjonariuszem Emitenta – bezpośrednio posiada 100.630 akcji Emitenta, które stanowią 4,54%
akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Michał Drozdowski jest wspólnikiem spółki Moonlex Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) oraz wspólnikiem w spółce
metraż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oprócz wyżej wymienionych, Michał Drozdowski nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem sporadycznych inwestycji w akcje spółek
publicznych, przy czym każdorazowa inwestycja nie przekracza 5% kapitału zakładowego takich spółek.

Według złożonego oświadczenia, Michał Drozdowski:
67

Część III

Dokument Rejestracyjny

-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Przemysław Marszał – Członek Zarządu
Przemysław Marszał w 2002 roku ukończył Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania – Wydział Architektury.

Przebieg kariery zawodowej Przemysława Marszała:
2009 – nadal

Emitent – Członek Zarządu, Dyrektor Artystyczny,

2005 – 2009

Metropolis Software sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Oprócz wyżej wymienionych, Przemysław Marszał nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
Przemysław Marszał jest akcjonariuszem Emitenta – bezpośrednio posiada 127.130 akcji Emitenta, które stanowią 5,73%
akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przemysław Marszał jest wspólnikiem spółki Moonlex Holdings Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) oraz wspólnikiem w spółce
metraż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oprócz wyżej wymienionych, Przemysław Marszał nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem posiadania w okresie ostatnich 5 lat
niewielkiego pakietu akcji spółki CD Projekt S.A.
Według złożonego oświadczenia, Przemysław Marszał:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
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-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.
Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

14.1.2

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Emitenta, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę
członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków:
Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej,
Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Czykiel – Członek Rady Nadzorczej.
Emitent złożył w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o dostosowanie stanu wpisów do rzeczywistego stanu rzeczy tj.
do aktualnego na Datę Prospektu składu Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie
zostały odzwierciedlone w rejestrze przedsiębiorców.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki służbowe w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ul.
Modlińskiej 6.

Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i
marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim – Europejski Instytut
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego EUROREG studia podyplomowe: Polski Samorząd w Unii Europejskiej – programy,
fundusze, procedury.

Przebieg kariery zawodowej Agnieszki Kruz:
2015 – nadal

spółka PL2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego – Zastępca Dyrektora Centrum
Konferencyjnego;

2012

Krajowa Izba Sportu – Dyrektor Generalny;

2009 – 2012

Performance Marketing Group - Marketing Communications & PR Agency – Dyrektor Zarządzający.

Agnieszka Kruz w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Malo Haus Sp. z o.o.
Oprócz wyżej wymienionych, Agnieszka Kruz nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
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Agnieszka Kruz nie jest i nie była w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w
spółkach prawa handlowego.
Według złożonego oświadczenia, Agnieszka Kruz:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie została skazana za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niej skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony
organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Piotr Janusz Sulima – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Sulima jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Stosunków Międzynarodowych), który ukończył w
2008 roku. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W 2010 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na politechnice Lubelskiej/University of Illinois. W latach
2010–2014 był słuchaczem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Gospodarki Światowej.

Przebieg kariery zawodowej Piotra Sulimy:
Piotr Sulima obecnie jest współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu agencji reklamowej Elchupacabra Sp. z o.o.
Wcześniej był zaangażowany w Coberon – Chronos Group, która jest międzynarodową firmą doradczą, umieszczoną na
liście Deloitte’s Technology Fast 500 EMEA. Firma prowadzi działalność na rynku consultingu, jak i outsourcingu rozwiązań
informatycznych dla szeregu firm z listy Fortune 500. Grupa posiada oddziały w 50 lokalizacjach na świecie. Jako Business
Development Manager oraz prokurent, Piotr Sulima odpowiadał za projekty strategiczne i rozwój.
Do 2008 roku Piotr Sulima był Dyrektorem Operacyjnym w Network Technologies Polska – firmie z branży
teleinformatycznej.

Piotr Sulima od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki LiveChat S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Sulima pełnił następujące funkcje:
SMT S.A. (wcześniej Grupa ADV S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2012-2013),
Chronos International sp. z o.o. – prokurent (2009-2012).
Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Piotr Sulima jest wspólnikiem w spółce Elchupacabra Sp. z o.o.
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Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również
jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.
Według złożonego oświadczenia, Piotr Sulima:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej
Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i
marketingu).

Przebieg kariery zawodowej Radosława Martera:
2007 – nadal

własna działalność gospodarcza – doradztwo w zakresie informatyki oraz usługi w zakresie technologii
informatycznych;

2007 – nadal

Active Pharma Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;

2005 – 2007

Media Vision Sp. z o.o. – Dyrektor sprzedaży;

2003 – 2005

Media Vision Sp. z o.o. – Key Account Manager;

2000 - 2002

Media Vision Sp. z o.o. – Project Manager.

Radosław Marter w latach 2008 – 2011 był Wiceprezesem Zarządu w spółce Pharma Logistic Group Sp. z o.o. (spółka nie
prowadziła działalności).
Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
Radosław Marter jest wspólnikiem spółki Active Pharma Sp. z o.o. – posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym.
Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.
Według złożonego oświadczenia, Radosław Marter:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,
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-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Wojciech Norbert Ozimek – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Ozimek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki –
zawodowe studia dzienne (licencjat), które ukończył w 1995 roku. Wojciech Ozimek w 1996 roku ukończył również studia
na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Przebieg kariery zawodowej Wojciecha Ozimka:
2014 – nadal

Flow Combine Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2008 – nadal

SIP Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2004 – nadal

Cutter Consortium – starszy konsultant (senior consultant) w dziale Cutter Business – IT Strategies and
Enterprise Architectures;

2002 – nadal

One2tribe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Spółki;

2002 – 2006

Infovide S.A. – dyrektor rozwoju firmy odpowiedzialny za strategiczne plany firmy, koordynacje działań
w obszarze „new business”;

2000 – 2002

Infovide Sp. z o.o. – dyrektor rozwoju obszaru e-business; odpowiedzialny za strategię firmy w obszarze
projektów internetowych i mobilnych; szef zespołu konsultantów w obszarze e-business;

1998 – 2000

Infovide Sp. z o.o. – kierownik projektów informatycznych w obszarze e-business (portale informacyjne,
system rozproszone), zarządzanie projektami i zespołem IT;

1996 – 1998

Telekomunikacja Polska S.A. – projektant i kierownik projektu MikroBOK (Ogólnopolski System
Informacyjno – Wydawniczy), zarządzanie zespołem IT.

Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
Wojciech Ozimek jest wspólnikiem w następujących spółkach: One2tribe Sp. z o.o., Flow Combine Sp. z o.o. oraz SIP
Consulting Sp. z o.o.
W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Ozimek posiadał pakiet akcji Infovide – Matrix S.A.
Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem, że Wojciech Ozimek jest i był w ciągu
ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym zaangażowanie w spółki publiczne nie przekracza i nie
przekraczało każdorazowo 5% kapitału zakładowego każdej z tych spółek.
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Według złożonego oświadczenia, Wojciech Ozimek:
-

prowadzi działalność wykonywaną poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta – spółka
Flow Combine Sp. z o.o. jest producentem gier komputerowych (wydawcą jest Emitent), natomiast One2tribe Sp.
z o.o. jest producentem gier i rozwiązań gamifikacyjnych dla firm (zbliżony profil działalności do działalności
Emitenta, inny rynek docelowy),

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Jacek Adam Czykiel – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Czykiel jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1996 roku na kierunku Ekonomia
Społeczna. W roku 1997 Jacek Czykiel ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studia Finansów i
Rachunkowości Przedsiębiorstw.
Przebieg kariery zawodowej Jacka Czykiel:
2000 – obecnie Beijer Re Polska sp. z o.o., dyrektor finansowy,
1999 – 2000

Ernst & Young Usługi Księgowe sp. z o.o., księgowy;

1996 – 1999

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, samodzielny referent ds. ekonomiczno-płacowych,
starszy księgowy, specjalista;

1991

Jednostka Wojskowa 1550 w Giżycku, elektronik sprzętu łączności

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Czykiel pełnił następujące funkcje:
- 05.2015 – 06.2015

B3System S.A., członek Rady Nadzorczej,

- 10.2012 – 08.2013

B3System S.A., wiceprezes Zarządu,

Oprócz wyżej wymienionych, Jacek Czykiel nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.
Jacek Czykiel nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach
prawa handlowego.
Według złożonego oświadczenia, Jacek Czykiel:
-

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

-

nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

-

nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
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-

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

-

w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze
strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

-

nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,

-

nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w
podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane
przez zarząd komisaryczny.

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej a Członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.
Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW, z wyjątkiem Wojciecha Ozimka.

14.2

Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób
zarządzających wyższego szczebla

14.2.1

Konflikt interesów

Według wiedzy Emitenta, nie występuje żaden konflikt interesów osób, o których mowa w punkcie 14.1 Prospektu
pomiędzy obowiązkami względem Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
Emitent nie identyfikuje potencjalnych konfliktów interesów osób, o których mowa w punkcie 14.1 prospektu, pomiędzy
obowiązkami względem Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, z zastrzeżeniem możliwości
zaistnienia konfliktu interesów w związku z funkcjami pełnionymi przez osoby wskazane w punkcie 14.1 Prospektu poza
przedsiębiorstwem Emitenta, jak również z zastrzeżeniem możliwego konfliktu interesów między działalnością Emitenta a
działalnością zawodową Wojciecha Ozimka – członka Rady Nadzorczej, który jest Prezesem Zarządu spółki One2tribe Sp. z
o.o. - producenta gier i rozwiązań gamifikacyjnych dla firm (zbliżony profil działalności do działalności Emitenta).

14.2.2

Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów

Według wiedzy Emitenta, nie występują żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane w rozdziale 14.1 Prospektu zostały wybrane na
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

14.2.3

Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta

Według wiedzy Emitenta, nie występują żadne ograniczenia uzgodnione przez osoby wymienione w rozdziale 14.1
Prospektu, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta.

74

Część III
15

15.1

15.1.1

Dokument Rejestracyjny

WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA

Wynagrodzenie i inne świadczenia

Członkowie Zarządu

Tabela: Wysokość wynagrodzenia brutto członków Zarządu za 2014 rok pobrane od Emitenta (zł)
Imię nazwisko

Wynagrodzenie z tytułu

Umowy o dzieło*

Razem

pełnienia funkcji
Grzegorz Miechowski

179.410,00

40.000,00

219.410,00

Bartosz Brzostek

24.000,00

180.000,00

204.000,00

Michał Drozdowski

24.000,00

180.000,00

204.000,00

Przemysław Marszał

24.000,00

180.000,00

204.000,00

* przedmiot umów o dzieło stanowi m.in.: opracowanie konceptu gier, art. design oraz opracowanie elementów graficznych do gier, opracowanie
algorytmów parametryzujących zachowania graczy, rozwój technologii własnej Emitenta, implementacja platform sprzętowych.

Źródło: Emitent

Członkowie Zarządu Emitenta nie pobierali za 2014 rok wynagrodzenia od spółki zależnej Emitenta.
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, członkowie Zarządu otrzymali od Emitenta premię za
wyniki finansowe osiągnięte w 2014 roku w łącznej wysokości 600.000,00 zł. Premia za 2014 rok została członkom Zarządu
wypłacona w lipcu 2015 roku.
Premia zostaje udzielona w następujący sposób:
Grzegorz Miechowski – 150.000,00 zł;
Bartosz Brzostek – 150.000,00 zł;
Przemysław Marszał – 150.000,00 zł;
Michał Drozdowski – 150.000,00 zł.
Członkowie Zarządu do Daty Prospektu nie otrzymali premii ani nagród za 2015 rok.
Członkom Zarządu za 2014 rok nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków lub
wynagrodzenie w formie opcji na akcje.
Członkom Zarządu za 2014 rok nie zostały przyznane świadczenia w naturze.
W 2014 roku członkom Zarządu nie były wypłacane, przez Emitenta lub jego podmioty zależne, świadczenia warunkowe
lub odroczone.
Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni przez Emitenta lub jego spółkę zależną na podstawie umów o pracę.
Członkowie Zarządu nie zawarli z Emitentem lub jego podmiotem zależnym umów określających świadczenia wypłacane w
chwili rozwiązania stosunku pracy.
W przedsiębiorstwie Emitenta realizowany jest program motywacyjny, kierowany między innymi do członków Zarządu
Emitenta, który szczegółowo opisany został w punkcie 21.1.4 Prospektu.
Emitent zwraca uwagę, iż zróżnicowanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu wynika ze
zróżnicowanych funkcji pełnionych przez te osoby. Prezes Zarządu koncentruje się na zarządzaniu przedsiębiorstwem
Emitenta, podczas gdy pozostali członkowie Zarządu koncentrują się na pracy na rzecz rozwoju bieżącej działalności
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Emitenta. Powyższe, uzasadnia również zróżnicowanie podejścia przez organy statutowe do ustalenia zasad
wynagradzania członków Zarządu. Prezes Zarządu pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, natomiast pozostali
członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki dodatkowo na podstawie umów o dzieło. Za przyjętym rozwiązaniem
przemawia zarówno m.in. ustawowa konieczność prawidłowego przeniesienia na Emitenta praw autorskich do
powstałych gier komputerowych, jak również przepisy regulujące uprawnienia Emitenta i obowiązki twórcy w przypadku
wadliwego wykonania utworu oraz odnoszące się do rękojmi i gwarancji za wykonane dzieło.

15.1.2

Członkowie Rady Nadzorczej

Tabela: Wysokość wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej za 2014 rok pobrane od Emitenta (zł)
Imię nazwisko

Wynagrodzenie

Wartość innych świadczeń

Martin Balawajder

3.000,00

-

Szymon Kobalczyk

1.500,00

-

Agnieszka Kruz

1.500,00

-

Radosław Marter

1.500,00

-

Piotr Sulima

1.500,00

-

Źródło: Emitent

Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w 2014 roku, wobec czego nie pobierał wynagrodzenia za
2014 rok.
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie pobierali za 2014 rok wynagrodzenia od spółki zależnej Emitenta.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali premii ani nagród w 2014 i w 2015 roku do Daty Prospektu.
Członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków lub
wynagrodzenie w formie opcji na akcje.
Członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok nie zostały przyznane świadczenia w naturze.
W 2014 roku Członkom Rady Nadzorczej nie były wypłacane, przez Emitenta lub jego podmioty zależne, świadczenia
warunkowe lub odroczone.
Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta lub jego spółkę zależną na podstawie umów o pracę.
Członkowie Rady Nadzorczej nie zawarli z Emitentem lub jego podmiotem zależnym umów określających świadczenia
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Intencją Emitenta jest podwyższenie wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie
Emitenta, w porządku obrad którego znajduje się punkt dotyczący ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
zostało zwołane na dzień 17 grudnia 2015 roku.

15.2

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia
rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia

Emitent oraz jego podmiot zależny nie wydzielili i nie zgromadzili środków pieniężnych z przeznaczeniem na świadczenia
rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia.
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PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO

Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych

Zarząd

Zgodnie ze statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków – na Datę Prospektu w skład Zarządu
wchodzi 4 członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
W skład Zarządu wchodzi Grzegorz Miechowski (Prezes Zarządu), Bartosz Brzostek (Członek Zarządu), Michał Drozdowski
(Członek Zarządu) oraz Przemysław Marszał (Członek Zarządu).
Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 20 czerwca 2013 roku i upływa z dniem 20 czerwca 2016 roku.
Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 rok.
Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcję od początku funkcjonowania Emitenta.

16.1.2

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków – na Datę Prospektu w skład
Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na
okres wspólnej kadencji.
Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej
wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać
nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez
Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika (powołanie w skład Rady
Nadzorczej w drodze dokooptowania).
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Agnieszka Kruz, Piotr Sulima, Radosław Marter, Wojciech Ozimek oraz Jacek Czykiel.
Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 20 czerwca 2013 roku i upływa z dniem 20 czerwca 2016 roku.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję od 20 czerwca 2013 roku, oprócz Wojciecha Ozimka, który został
powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego 2015 roku (powołanie uchwałą Rady Nadzorczej w drodze
dokooptowania) oraz Jacka Czykiela, który został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 22 października 2015 r.
(powołanie uchwałą Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania).
Członkowie Rady Nadzorczej, nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

16.2

Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

Emitent nie zawarł z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych umów o świadczenie usług
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Podmiot zależny Emitenta nie zawarł z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych umów o
świadczenie usług określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
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Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz
podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) w strukturze Emitenta papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej powinien działać komitet
audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej
jeden członek komitetu audytu powinien spełniać określone w ww. ustawie warunki niezależności oraz posiadać
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym ww. wymogi jest Jacek Czykiel.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2015 roku funkcja komitetu audytu została powierzona
Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej powierzone zostały w szczególności czynności z zakresu:
- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym
w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach.
Wykonując zadania komitetu audytu, Rada Nadzorcza zapoznaje się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności
o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości
finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach
zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.
Emitent nie dokonywał powołania członków komitetu wynagrodzeń z uwagi na fakt, iż wynagrodzenia w spółce
kształtowane są w umowach zawartych przez Emitenta z osobami pełniącymi funkcje zarządcze i kierownicze (wysokość
wynagrodzenia zróżnicowana jest w zależności od pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska). Wynagrodzenia
uzyskiwane przez osoby zarządzające oraz osoby zarządzające wyższego szczebla w przedsiębiorstwie Emitenta nie
obejmują wynagradzania akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, jak również wynagrodzenie nie jest
ustalane w oparciu o zmiany cen akcji.

16.4

Oświadczenia na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego

Emitent, jako spółka której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku NewConnect, zobowiązany jest do skła-dania
oświadczenia dotyczącego stosowania dobrych praktyk określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych
na New Connect”, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Emitent stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego, z wyjątkiem wymienionych poniżej:
„Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy”.
„Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu
prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
kontakty z Autoryzowanym Doradcą.”
„W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez
Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.”
„Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.”
„informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec
emitenta usług w każdym zakresie.”

78

Część III

Dokument Rejestracyjny

Po upływie pierwszych 12 miesięcy od debiutu na rynku NewConnect Emitent nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z
Autoryzowanym Doradcą i takiej umowy nie zawarł.
„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.”

Począwszy od kwietnia 2012 r. Emitent nie publikuje raportów miesięcznych.
Obowiązujące na Datę Prospektu zasady ładu korporacyjnego zostały objęte dokumentem „Dobre praktyki spółek
notowanych na GPW” w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada
2012 roku.
Emitent zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, z wyjątkiem wymienionych poniżej:
I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Rekomendacja nr 5.
„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w
szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących. Przy
określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2014 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z dnia 30 kwietnia 2009 roku
(2009/385/WE).”
Emitent wskazuje, iż zasady wynagradzania członków Zarządu wynikają z aktów powołania do pełnienia funkcji lub też z
umów zawartych przez Emitenta z tymi osobami.
W ocenie Emitenta, z uwagi na rozmiar przedsiębiorstwa Emitenta nie jest konieczne wprowadzanie szczególnej polityki
wynagrodzeń – wynagrodzenia w spółce kształtowane są w umowach zawartych przez Emitenta z pracownikami
pełniącymi funkcje zarządcze i kierownicze (wysokość wynagrodzenia zróżnicowana jest w zależności od pełnionej funkcji,
zajmowanego stanowiska, wykonywanych zadań i zakresu obowiązków).
Wynagrodzenia przysługujące członkom Rady Nadzorczej są ustalane przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia uzyskiwane przez osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta nie obejmują wynagradzania akcjami,
opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, jak również wynagrodzenie nie jest ustalane w oparciu o zmiany cen
akcji.
Zasady wypłaty wynagrodzeń przyjęte przez Emitenta, nie uległy zmianie po uzyskaniu statusu spółki publicznej.

Zasada 9 działu I, brzmi:
„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność
w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”.
Emitent nie zamierza stosować powyższej zasady uznając, iż decydujące znaczenie dla wyboru członków organów Emitenta
powinny mieć ich kompetencje i rzeczywiste przygotowanie do pełnienia powierzonych im funkcji zarządczych i
nadzorczych, a nie ich płeć.
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Zasada 12 działu I brzmi:
„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku
walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej”.
Zasada 10 działu IV brzmi:
„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.
Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi
koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na transmisję obrad
Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych
zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego
rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy
wprowadzenie tej zasady w życie.

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” w
brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, które
będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku, Emitent zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, z
wyjątkiem wymienionych poniżej:
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu,
oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
- informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą
walnego zgromadzenia (I.Z.1.16),
- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie wideo (I.Z.1.20).
Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi
koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na transmisję obrad
Walnego Zgromadzenia oraz zamieszczanie na stronie zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie wideo. Tym samym,
nie jest możliwym zamieszczenie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta informacji dotyczących planowanej
transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie wideo.

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:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia (IV.R.2).
Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi
koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na transmisję obrad
Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na zapewnienie akcjonariuszom możliwości dwustronnej komunikacji w
czasie rzeczywistym oraz na wykonywanie prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Doświadczenia rynkowe z
wykorzystaniem tego środka komunikacji, mierzone dotychczasową oceną sposobu udziału akcjonariuszy w walnym
80

Część III

Dokument Rejestracyjny

zgromadzeniu, prowadzą do oceny o nieadekwatności funkcjonalnej i kosztowej tego środka komunikacji dla przebiegu
obrad walnego zgromadzenia. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie tej zasady w życie. W ocenie Emitenta,
na Datę Prospektu za przestrzeganiem powyższych zasad nie przemawia struktura akcjonariatu, jak również potrzeba taka
nie była sygnalizowana przez akcjonariuszy Emitenta.
Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępnie dostępną
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym (IV.Z.2).
Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi
koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na transmisję obrad
Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych
zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego
rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy
wprowadzenie tej zasady w życie. W ocenie Emitenta, za przestrzeganiem powyższych zasad nie przemawia również
struktura akcjonariatu.

Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie
zasada II.Z.7.
W Radzie Nadzorczej Emitenta nie został wyodrębniony komitet do spraw wynagrodzeń.

17

17.1

OSOBY FIZYCZNE PRACUJĄCE NAJEMNIE

Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami
finansowymi aż do Daty Prospektu oraz zestawienie zatrudnionych w podziale na główne kategorie działalności

Na Datę Prospektu Emitent zatrudnia 3 osoby na podstawie umowy o pracę.
Zarząd Emitenta wykonuje obowiązki na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członków Zarządu.
Emitent współpracuje ze 128 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy o dzieło, umowy o współpracy.
Emitent współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami użyczającymi wizerunku do powstających gier, z
osobami przeprowadzającymi testy gier (testerzy), zanim gry trafią do sprzedaży (testerzy szukają błędów, elementów
wymagających poprawy) oraz game developerami (którzy zajmują się produkcją gier – programowaniem,
przygotowywaniem grafik).

Na datę 31 grudnia 2014 roku Emitent zatrudniał 2 osoby.
Emitent współpracował ze 128 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy o dzieło, umowy o współpracy.

Na datę 31 grudnia 2013 roku Emitent zatrudniał 1 osobę.
Emitent współpracował ze 144 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy o dzieło, umowy o współpracy.

17.2

Posiadane akcje i opcje na akcje dla każdej z osób wymienionych w punkcie 14. Organy Administracyjne,
Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające Wyższego Szczebla

Członkowie Zarządu są akcjonariuszami Emitenta.
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Bartosz Brzostek, który bezpośrednio posiada 218.696 akcji Emitenta, stanowiących 9,86% akcji w kapitale zakładowym
oraz 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Grzegorz Miechowski, który bezpośrednio posiada 169.696 akcji Emitenta, stanowiących 7,65% akcji w kapitale
zakładowym oraz 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przemysław Marszał, który bezpośrednio posiada 127.130 akcji Emitenta, stanowiących 5,73% akcji w kapitale
zakładowym oraz 5,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Michał Drozdowski, który bezpośrednio posiada 100.630 akcji Emitenta, stanowiących 4,54% akcji w kapitale zakładowym
oraz 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Członkowie Zarządu nie posiadają pośrednio akcji Emitenta.
W dniu 1 października 2015 r. Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
ofercie publicznej przez akcjonariuszy – członków Zarządu (Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał oraz
Michał Drozdowski) oraz spółkę Moonlex Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) – podmiot powiązany z członkami
Zarządu Emitenta, nie posiadający na Datę Prospektu akcji Emitenta. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.
Członkowie porozumienia posiadają łącznie 616.152 akcje Emitenta stanowiących 27,79% akcji w kapitale zakładowym
Emitenta oraz 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Na Datę Prospektu, Emitent jest kontrolowany przez akcjonariuszy – członków porozumienia. Charakter kontroli
sprawowanej przez członków porozumienia – przejawia się zarówno pod względem kapitałowym (wymieniony wyżej udział
stron porozumienia w kapitale zakładowym) oraz osobowym (realizowany poprzez fakt pełnienia przez członków
porozumienia funkcji w organie zarządzającym Emitenta).
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są akcjonariuszami Emitenta oraz nie posiadają opcji na akcje.

17.3

Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta

W przedsiębiorstwie Emitenta realizowany jest program motywacyjny, kierowany między innymi do współpracowników
Emitenta, który szczegółowo opisany został w punkcie 21.1.4 Prospektu.
Emitentowi nie są znane żadne inne ustalenia dotyczące uczestnictwa współpracowników w kapitale zakładowym
Emitenta.

18

18.1

ZNACZNI AKCJONARIUSZE

Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta

Znacznym akcjonariuszem Emitenta, innym niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jest
Marcin Przasnyski, który posiada bezpośrednio 150.426 akcji Emitenta, stanowiących 6,78% kapitału zakładowego oraz
6,78% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

18.2

Informacja dot. znacznych akcjonariuszy Emitenta posiadających inne prawa głosu.

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami.

18.3

Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta.

W dniu 1 października 2015 r. Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
ofercie publicznej przez akcjonariuszy – członków Zarządu (Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał
oraz Michał Drozdowski) oraz spółkę Moonlex Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) – podmiot powiązany z
członkami Zarządu Emitenta, nie posiadający na Datę Prospektu akcji Emitenta. Porozumienie obowiązuje do dnia 31
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grudnia 2015 r. Członkowie porozumienia posiadają łącznie 616.152 akcje Emitenta stanowiących 27,79% akcji w kapitale
zakładowym Emitenta oraz 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Na Datę Prospektu, Emitent jest kontrolowany przez akcjonariuszy – członków porozumienia. Charakter kontroli
sprawowanej przez członków porozumienia – przejawia się zarówno pod względem kapitałowym (wymieniony wyżej
udział stron porozumienia w kapitale zakładowym) oraz osobowym (realizowany poprzez fakt pełnienia przez członków
porozumienia funkcji w organie zarządzającym Emitenta).Statut Emitenta nie modyfikuje ogólnych przepisów prawa
dotyczących ochrony akcjonariuszy mniejszościowych oraz zapobiegania nadużywania kontroli nad Emitentem przez
akcjonariusza większościowego. Statut Emitenta nie przewiduje szczególnych mechanizmów, które zapobiegałyby
nadużywaniu pozycji dominującej przez akcjonariuszy wobec Emitenta.
Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli nad Emitentem przez większościowego akcjonariusza wynikają z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i są to w szczególności:
1. uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki
akcyjnej, w trybie przewidzianym przez art. 422– 427 k.s.h.;
2. uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej do żądania informacji podczas lub poza walnym
zgromadzeniem spółki akcyjnej w trybie przewidzianym w art. 428–429 k.s.h.;
3. uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału
zakładowego spółki do żądania dokonania przez najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy wyboru rady
nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie przewidzianym w art. 385 § 3–9 k.s.h.;
4. uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia lub umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia spółki publicznej sprawy
podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

18.4

Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować
zmiany w sposobie kontroli Emitenta

Emitentowi nie są znane ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli
Emitenta.
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Poniższy opis transakcji z podmiotami powiązanymi został sporządzony w oparciu o regulacje zawarte
w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 24 „Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych”.
W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do Daty Prospektu Emitent zawierał szereg transakcji
z podmiotami powiązanymi w rozumieniu tych standardów. Wszystkie transakcje opisane w niniejszym punkcie zostały
zawarte na warunkach rynkowych.
Jako podmioty powiązane zostały przez Emitenta zidentyfikowane następujące podmioty:


Games Republic Limited z siedzibą w miejscowości Valletta (Malta) – spółka zależna Emitenta.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania Games Republic Limited wobec Emitenta wynosiły 6.890,98 EUR z tytułu
udzielonych pożyczek (na pokrycie wynagrodzenia za obsługę księgową oraz VAT) i zobowiązań handlowych
(zobowiązania Games Republic Limited wobec Emitenta za sprzedane gry Emitenta w 2014 roku).
Umowa pożyczki dotyczyła kwoty 6.890,98 EUR i została zawarta w dniu 1 lipca 2014 roku na okres jednego roku.
Pożyczka była oprocentowana 3% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w czerwcu 2015 roku.
Na dzień 31 października 2015 roku łączne należności Emitenta od Games Republic Limited, z tytułu sprzedaży gier wideo
produkowanych przez Emitenta miały wartość 15.700 PLN. Emitent nie miał na dzień 31 października 2015 roku żadnych
zobowiązań wobec Games Republic Limited. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2015 roku przychody
Emitenta ze sprzedaży gier wideo na rzecz Games Republic Limited sięgnęły 99.955 PLN. Na potrzeby wyliczeń przyjęto, że
średni kurs EUR/PLN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2015 roku wynosił 4,1692.

Ponadto, do podmiotów powiązanych zaliczani są członkowie zarządu i rady nadzorczej (kluczowe kierownictwo):


Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu,



Bartosz Brzostek – Członek Zarządu,



Michał Drozdowski – Członek Zarządu,



Przemysław Marszał – Członek Zarządu,



Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej,



Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej,



Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,



Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej (od 26 lutego 2015 roku),



Jacek Czykiel – Członek Rady Nadzorczej (od 22 października 2015 roku),



Szymon Kobalczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 26 lutego 2015 roku),



Martin Balawajder – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku),

Podmiotem powiązanym jest także spółka Moonlex Holdings Limited z siedzibą w Larnace oraz spółka metraż Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie – podmioty powiązane za pośrednictwem członków Zarządu, w których członkowie Zarządu
posiadają po 25% udziałów. Obie spółki powstały w 2015 roku i nie dokonywały żadnych transakcji z Emitentem.

Do podmiotów powiązanych za pośrednictwem kluczowego kierownictwa, zaliczani są również:


Paweł Miechowski – Senior Writer, brat Grzegorza Miechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta,
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Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną Wojciecha
Ozimka, członka Rady Nadzorczej Emitenta

Tabela: Wysokość wynagrodzenia brutto członków Zarządu w 2015 rok pobrane od Emitenta (zł) (31 października 2015
roku)
Imię nazwisko

Wynagrodzenie z tytułu

Umowy o dzieło

Premia za 2014 rok

Razem

pełnienia funkcji
Grzegorz Miechowski

177.622,00

8.000,00

150.000,00

335.622,00

Bartosz Brzostek

20.000,00

150.000,00

150.000,00

320.000,00

Michał Drozdowski

20.000,00

150.050,00

150.000,00

320.050,00

Przemysław Marszał

20.000,00

150.000,00

150.000,00

320.000,00

Źródło: Emitent

Umowa o dzieło zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Emitentem a Bartoszem Brzostkiem (Wykonawca).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła: Badanie przemysłowe nad opracowaniem algorytmów
parametryzujących zachowania graczy oraz opracowanie symetrycznego mechanizmu śledzenia zachowań.
Wykonanie dzieła nastąpi do 30 czerwca 2016 roku.
Istotnym elementem umowy jest przeniesienie na Emitenta majątkowych praw autorskich do dzieła, na wskazanych w
umowie polach eksploatacji.
Wynagrodzenie wykonawcy – 144.000,00 zł brutto płatne w ratach w wysokości 8.000,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa o dzieło zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Emitentem a Bartoszem Brzostkiem (Wykonawca).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła: Opracowanie projektu strategii marketingowej do gry pod
roboczym tytułem Industrial.
Wykonanie dzieła nastąpi do 30 czerwca 2016 roku.
Istotnym elementem umowy jest przeniesienie na Emitenta majątkowych praw autorskich do dzieła, na wskazanych w
umowie polach eksploatacji.
Wynagrodzenie wykonawcy – 126.000,00 zł brutto płatne w ratach w wysokości 7.000,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa o dzieło zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Emitentem a Michałem Drozdowskim (Wykonawca).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła: Game design do gry pod roboczym tytułem Industrial.
Wykonanie dzieła nastąpi do 31 grudnia 2015 roku.
Istotnym elementem umowy jest przeniesienie na Emitenta majątkowych praw autorskich do dzieła, na wskazanych w
umowie polach eksploatacji.
Wynagrodzenie wykonawcy – 180.000,00 zł brutto płatne w ratach w wysokości 15.000,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa o dzieło zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku pomiędzy Emitentem a Przemysławem Marszałem (Wykonawca).
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła: Art. design oraz elementy graficzne do gry This War of
Mine.
Wykonanie dzieła nastąpi do 30 września 2015 roku.
85

Część III

Dokument Rejestracyjny

Istotnym elementem umowy jest przeniesienie na Emitenta majątkowych praw autorskich do dzieła, na wskazanych w
umowie polach eksploatacji.
Wynagrodzenie wykonawcy – 135.000,00 zł brutto płatne w ratach w wysokości 15.000,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa o dzieło zawarta w dniu 1 października 2014 roku pomiędzy Emitentem a Grzegorzem Miechowskim
(Wykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła: opracowanie części składowej mechanizmu
autoryzacji.
Istotnym elementem umowy, jest przeniesienie na Emitenta majątkowych praw autorskich do dzieła, na wskazanych w
umowie polach eksploatacji.
Dzieło zostało wykonane.
Wynagrodzenie wykonawcy – 56.000,00 zł brutto płatne w ratach w wysokości 8.000,00 zł brutto miesięcznie.

Tabela: Wysokość wynagrodzenia brutto w 2015 rok pobrane od Emitenta (zł) (31 października 2015 roku)
Imię nazwisko

Umowa o dzieło

Umowa

o

Inne

Razem

-

50.000,00

-

23.789,80

-

79.889,00

współpracy
Martin Balawajder

-

Agnieszka Rabenda -

23.789,80

Ozimek
Paweł Miechowski

50.000,00

79.889,00

-

Źródło: Emitent

Umowa o wykonanie usług zawarta w dniu 31 marca 2015 roku pomiędzy Emitentem a Martinem Balawajderem
(Konsultant). Przedmiotem umowy jest określenie przez strony warunków świadczenia przez Konsultanta doradztwa w
zakresie prac zmierzających do przygotowania i zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego.
Wynagrodzenie Konsultanta z tytułu umowy wynosi 70 tys. zł.
Umowa obowiązuje przez czas wykonywania czynności objętych umową, nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 roku.

Umowy zawarte z podmiotami powiązanymi, za pośrednictwem kluczowego kierownictwa:
Emitent zawarł w dniu 2 stycznia 2015 roku umowę o dzieło z Pawłem Miechowskim, pełniącym funkcję Senior
Writera. Umowa zmieniona aneksem z dnia 2 maja 2015 roku. Przedmiotem umowy jest określenie warunków
tworzenia materiałów promocyjnych (filmów i tekstów do gry pod roboczym tytułem Industrial). Na mocy powyższej
umowy Emitent zobowiązał się wypłacić Pawłowi Miechowskiemu łączne wynagrodzenie w kwocie 78.568,00 zł.
Wynagrodzenie jest płatne w 12 miesięcznych ratach: po 2.331,00 zł miesięcznie (w okresie luty – maj 2015 roku), po
7.821,00 zł (w okresie czerwiec – wrzesień 2015 roku) oraz po 9.500,00 zł (w okresie październik 2015 roku – styczeń 2016
roku).
Emitent zawarł w dniu 6 stycznia 2013 roku umowę (zmienioną następnie aneksem z 30 września 2014 roku) o
współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, której przedmiotem jest świadczenie pomocy
prawnej na rzecz Emitenta. Na mocy powyższej umowy Emitent zobowiązał się wypłacać Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rabenda-Ozimek zryczałtowane wynagrodzenie za 5 godzin świadczonych usług w kwocie 1.250,00 zł netto
miesięcznie. Ponadto, z tytułu każdej dodatkowej (rozpoczętej) godziny świadczonych usług prawnych, Emitent będzie
wypłacał Kancelarii po 260,00 zł netto.
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Członkowie Rady Nadzorczej do Daty Prospektu nie pobierali wynagrodzenia za 2015 rok.
Do Daty Prospektu, w stosunku do zaprezentowanych w niniejszym punkcie danych, nie miały miejsca żadne istotne
transakcje, wykraczające poza normalny tok działalności Emitenta.
Transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane są według cen rynkowych.
Rozdział 19 zawiera opis wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Po wskazanej powyżej dacie, to jest po 31
października 2015 r. Emitent nie zawierał żadnych nietypowych transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. transakcji
wykraczających poza zwykłą działalność operacyjną i nie mających charakteru powtarzalnego.

20

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ
ORAZ ZYSKÓW I STRAT

20.1

Historyczne informacje finansowe

Badanie historycznych informacji finansowych za lata 2013-2014
Proporcjonalny schemat minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do prospektu dla akcji w przypadku MŚP i spółek
o obniżonej kapitalizacji rynkowej, pkt 20.1, stanowi załącznik XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych. Schemat minimalnego zakresu informacji, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny,
sposób jego sporządzania dotyczy emitenta będącego małym lub średnim przedsiębiorcą lub spółką o obniżonej
kapitalizacji rynkowej oraz zakłada, że zbadane zostaną historyczne informacje finansowe obejmujące dwa ostatnie lata
obrotowe.
Definicja mały lub średni przedsiębiorca
Zgodnie z artykułem 25 ust. 2 Ustawy o Ofercie, MŚP to spółka handlowa, która zgodnie z ostatnim rocznym
sprawozdaniem finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełnia co najmniej dwa z
następujących warunków: 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 250 osób; 2)
suma aktywów bilansu nie przekracza 43.000.000 euro na dzień bilansowy sprawozdania finansowego; 3) przychody netto
ze sprzedaży nie przekraczają 50.000.000 euro.
Definicja spółka o obniżonej kapitalizacji
Spółką o obniżonej kapitalizacji rynkowej to spółka, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i której
średnia kapitalizacja liczona jako średnia arytmetyczna wartości kapitalizacji rynkowej z ostatniego dnia notowań w trzech
ostatnich latach kalendarzowych wynosi mniej niż 100.000.000 euro.

20.2

Informacje finansowe pro-forma

Nie dotyczy. Nie zaszły przesłanki do przygotowania informacji finansowych pro-forma.
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Sprawozdania finansowe
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014
Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

15 798 328

4 304 749

57 225

41 429

15 855 553

4 346 177

(2 351 737)

(2 009 443)

(11 482)

(9 184)

(972 441)

(671 669)

(1 003 188)

(365 984)

(87)

(963)

(316 829)

(40 345)

Razem koszty działalności operacyjnej

(4 655 764)

(3 097 588)

Zysk na działalności operacyjnej

11 199 789

1 248 589

Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

5
9.1

Razem przychody z działalności operacyjnej

Amortyzacja

11.1

Zużycie surowców i materiałów
Usługi obce
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty operacyjne

9.2

Przychody finansowe

7

185 236

2 064

Koszty finansowe

8

(962)

(111 623)

11 384 063

1 139 030

(2 199 502)

(248 285)

9 184 561

890 745

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk netto z działalności kontynuowanej

10
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Działalność zaniechana
Zysk netto z działalności zaniechanej

ZYSK NETTO

-

-

9 184 561

890 745

9 184 561

890 745

-

-

9 184 561

890 745

4,14

0,40

4,06

0,40

Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

Zysk na akcję
(w zł na jedną akcję)

Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony

12
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 (cd.)

Nota

ZYSK NETTO

Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

9 184 561

890 745

Pozostałe całkowite dochody
Składniki, które mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych:
- Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych powstałe w
bieżącym roku

Pozostałe całkowite dochody netto razem

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

12 949

12 949

-

-

9 197 510

890 745

9 197 510

890 745

Suma całkowitych dochodów przypadająca:

Akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziałom niedającym kontroli

-

-
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2014 ROKU
Nota

Stan na

Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

01/01/2013

PLN

PLN

PLN

AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

13

103 580

63 181

7 178

Pozostałe aktywa niematerialne

14

6 300 723

3 719 900

2 544 444

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

10

140 977

8 002

6 876

51 660

51 660

51 660

6 596 940

3 842 743

2 610 158

Pozostałe aktywa

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

16

7 223 043

916 629

1 215 291

Pozostałe aktywa krótkoterminowe

15

17 391

23 269

1 330

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

25

7 768 383

3 740 967

3 465 899

Aktywa obrotowe razem

15 008 816

4 680 865

4 682 520

Aktywa razem

21 605 756

8 523 608

7 292 678

221 720

221 720

221 720

Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną

4 285 934

4 285 934

4 285 934

Kapitał zapasowy

3 414 645

2 406 278

1 061 578

54 946

-

-

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny
Kapitał podstawowy

Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w akcjach

17
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Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

12 949

-

-

9 031 422

855 227

1 309 182

17 021 614

7 769 159

6 878 413

-

-

-

17 021 614

7 769 159

6 878 413

1 105 628

273 688

-

22

1 105 628

273 688

-

19

1 238 313

335 995

282 464

1 826 779

102 118

131 800

413 422

42 648

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

3 478 514

480 761

414 265

Zobowiązania razem

4 584 142

754 449

414 265

21 605 756

8 523 608

7 292 678

Zyski zatrzymane

18

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

Kapitał własny razem

Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów

Pasywa razem

22
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Kapitał z
nadwyżki
Kapitał

Kapitał

wartości

Kapitał

rezerwowy z

podstawowy emisyjnej ponad

zapasowy

tytułu płatności

wartość

w akcjach

nominalą
PLN
Stan na 1 stycznia 2013 roku
Zysk netto za rok obrotowy
Pozostałe całkowite dochody za rok
obrotowy (netto)
Suma całkowitych dochodów
Przeniesienie wyniku na kapitał
zapasowy
Stan na 31 grudnia 2013 roku
Zysk netto za rok obrotowy
Pozostałe całkowite dochody za rok
obrotowy (netto)
Suma całkowitych dochodów
Przeniesienie wyniku na kapitał
zapasowy

PLN

PLN

PLN

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek

Przypadające
akcjonariuszom

udziałom

zatrzymane

jednostki

niedającym

dominującej

kontroli

PLN

PLN

zagranicznych
PLN

Przypadające

Zyski

PLN

Razem

PLN

221 720

4 285 934

1 061 578

-

-

1 309 181

6 878 413

-

6 878 413

-

-

-

-

-

890 746

890 746

-

890 746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

890 746

890 746

-

890 746

-

-

1 344 700

-

-

(1 344 700)

-

-

-

221 720

4 285 934

2 406 278

-

-

855 227

7 769 159

-

7 769 159

-

-

-

-

-

9 184 561

9 184 561

-

9 184 561

-

-

-

-

12 949

12 949

-

12 949

-

-

-

-

12 949

9 184 561

9 197 510

-

9 197 510

-

-

1 008 367

-

-

(1 008 367)

-

-

-
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-

-

54 946

-

-

54 946

-

54 946

Stan na 31 grudnia 2014 roku

221 720

4 285 934

3 414 645

54 946

12 949

9 031 421

17 021 614

-

17 021 614
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IV.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014

Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

9 184 561

890 745

Amortyzacja

2 351 737

2 009 443

Inne korekty

-

-

11 536 298

2 900 189

(6 306 413)

298 662

902 318

(194 894)

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów

(168 042)

(46 331)

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

5 964 160

2 957 625

Zapłacony podatek dochodowy

1 724 661

218 742

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 688 822

3 176 367

(4 972 959)

(3 240 902)

(4 972 959)

(3 240 902)

Inne wpływy finansowe

1 311 553

339 603

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

1 311 553

339 603

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy
Korekty:

Zmiany w kapitale obrotowym:
Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością
inwestycyjną

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
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Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

4 027 416

275 068

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego

3 740 967

3 465 899

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

7 768 383

3 740 967
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V.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne
Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A. (dalej także „Jednostka Dominująca”, „Podmiot
Dominujący”) została utworzona na podstawie umowy z dnia 7 grudnia 2009 roku w kancelarii notarialnej Pawła
Andrzeja Kani w Warszawie (Rep. Nr 16069/2009). Siedzibą Spółki Dominującej jest Warszawa (Polska). Aktualnie
Spółka Dominująca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350888.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych
i nadzorujących Spółki Dominującej jest następujący:

Zarząd:
Grzegorz Miechowski

-

Prezes Zarządu

Bartosz Brzostek

-

Członek Zarządu

Michał Drozdowski

-

Członek Zarządu

Przemysław Marszał

-

Członek Zarządu

Martin Balawajder

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Ozimek

-

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Kruz

-

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Marter

-

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Sulima

-

Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura akcjonariatu Spółki Dominującej jest następująca:
% posiadanego % posiadanych praw
Podmiot

Siedziba

Ilość akcji

kapitału

głosów

Bartosz Brzostek

Polska

258 696

11,67

11,67

Grzegorz Miechowski

Polska

201 696

9,10

9,10

Przemysław Marszał

Polska

154 130

6,95

6,95
97

Marcin Przasnyski

Polska

150 426

6,78

6,78

Michał Drozdowski

Polska

120 630

5,44

5,44

Pozostali Akcjonariusze

Polska

1 331 621

60,06

60,06

2 217 199

100,00%

100,00%

Razem

1.1. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej (dalej także „Grupa”) 11 bit studios wchodzą 11 bit studios S.A. jako
Spółka Dominująca oraz jedna spółka zależna (dalej także „jednostka zależna”, „podmiot zależny”). Grupa nie
posiada podmiotów stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.
Spółka zależna Games Republic Limited, została powołana 8 kwietnia 2014 r. z siedzibą na Malcie. Z tą datą powstała
Grupa Kapitałowa 11 bit studios S.A. Przedmiotem działalności Games Republic Limited jest prowadzenie
elektronicznej platformy globalnej dystrybucji gier wideo. 11 bit studios posiada 100 proc. udziałów w Games
Republic Limited.

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

Miejsce rejestracji
i prow adzenia
działalności

Nazw a jednostki zależnej

Podstaw ow a działalność

Games Republic Ltd.

sprzedaż multiplatformow ych
Malta
gier video

Procentow a w ielkość udziałów oraz
praw do głosów posiadanych przez
Grupę
Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

100%

0%

Czas trwania działalności Spółki Dominującej oraz jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jest
nieograniczony. Sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej sporządzone zostało za ten sam okres
sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej.
Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółki wchodzącej w skład grupy jest rok kalendarzowy.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje:
- produkcję multiplatformowych gier wideo,
- sprzedaż multiplatformowych gier wideo.
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1.2. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacyjna

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w polskich złotych (PLN). Zarząd Spółki
Dominującej uznał, że polski złoty jest walutą funkcjonalną i prezentacyjną Spółki Dominującej. Wybór waluty
funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i identyfikacja waluty,
którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność
jednostka jest decyzją subiektywną, co zostało opisane w Nocie 4 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i
szacunkach Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Spółka Dominująca monitoruje istotne zmiany w
środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty funkcjonalnej Spółki Dominującej.
Walutą funkcjonalną spółki zależnej jest euro. Dane finansowe spółki zależnej zostały przekształcone na potrzeby
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego według zasad opisanych w Nocie 3.6 Waluty obce.

2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
2.1. Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Spółka Dominująca prowadziła księgi rachunkowe za okresy objęte sprawozdaniem finansowym zgodnie z polityką
(zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z
późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera przekształcenia wprowadzone w celu doprowadzenia
sprawozdania finansowego Spółki Dominującej prowadzącej księgi według krajowych zasad rachunkowości do
zgodności z przyjętą polityką rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”) dla Grupy Kapitałowej. Spółka zależna Games Republic
Limited prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o MSSF.

2.2. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze

skonsolidowane

sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

po

raz

pierwszy

zgodnie

z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Uzgodnienia wyniku netto Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowanych
kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 1 stycznia 2013 roku, a także wpływ zmian zasad
rachunkowości na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2013 roku, 31 grudnia 2013
roku oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostały
zaprezentowane w Nocie 32 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy.
Na potrzeby niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, datą przejścia na MSSF jest 1 stycznia 2013
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roku.
Grupa Kapitałowa zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Grupa
zastosowała identyczne zasady (politykę) rachunkowości przy sporządzeniu bilansu otwarcia według MSSF na dzień 1
stycznia 2013 roku oraz przez wszystkie prezentowane w niniejszym sprawozdaniu okresy. Wszelkie zmiany zasad
rachunkowości wprowadzono retrospektywnie. Grupa nie zastosowała żadnych możliwych do zastosowania pod
MSSF1 wyłączeń.

2.3. Status zatwierdzenia Standardów w Unii Europejskiej

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych interpretacji, które według
stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
i.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2018 roku lub później)
MSSF 9 w wersji pierwotnej z 2009 roku wprowadził nowe wymogi dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów
finansowych. W październiku 2010 roku standard został zmodyfikowany i obejmował wymogi dotyczące klasyfikacji i
wyceny zobowiązań finansowych i zasad wyksięgowywania, zaś w listopadzie 2013 roku poszerzono go o nowe
wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń. Kolejną modyfikację MSSF 9 wydano w lipcu 2014 roku. Obejmuje
ona a) wymogi dotyczące rozpoznawania utraty wartości aktywów finansowych oraz b) poprawki do wymogów
dotyczących klasyfikacji i wyceny, wprowadzające kategorię wyceny „wartości godziwej przez pozostałe całkowite
dochody” (WGPCD) dla określonych podstawowych instrumentów dłużnych.
Zarząd Spółki nie przewiduje, że zastosowanie MSSF 9 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty
prezentowane w pozycjach aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej. Nie ma jednak
jeszcze możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących wpływu MSSF 9, dopóki Grupa
nie przeprowadzi szczegółowej analizy.

ii.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później)

W maju 2014 roku wydano MSSF 15, określający jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami,
obowiązujący wszystkie jednostki sprawozdawcze. Po wejściu w życie MSSF 15 zastąpi wytyczne dotyczące
ujmowania przychodów zawarte w MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” i w związanych z nimi
Interpretacjach.
Podstawowa zasada MSSF 15 głosi, że jednostka ujmuje przychód jako formę opisu transakcji transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, które oczekuje się być
należne w zamian za te towary lub usługi.
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Zgodnie z MSSF 15 jednostka ujmuje przychód w chwili spełnienia zobowiązania do wykonania świadczeń, czyli
przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego zobowiązania.
Zarząd Spółki przewiduje, że zastosowanie MSSF 15 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty i
ujawnienia prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej. Nie ma jednak
możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących oddziaływania MSSF 15, dopóki Grupa
nie przeprowadzi szczegółowej analizy w tym aspekcie.

iii.

Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie)

Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub
straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy
sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie.
Zdaniem Zarządu Spółki zastosowanie tych zmian nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej.

iv.

Zmiany do MSSF 11 „Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach” (obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później)

Zmieniona wersja MSSF 11 zawiera wytyczne dotyczące sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych
operacjach stanowiących przedsięwzięcie zgodnie z definicją zawartą w MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”. Zdaniem
Zarządu Spółki, zastosowanie tych zmian nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdania
finansowe Grupy Kapitałowej.

v.

Zmiany do MSR 16 i MSR 38 „Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych” (obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później)

Zmodyfikowany MSR 16 zabrania stosowania metody amortyzacji w oparciu o przychody w odniesieniu do
składników rzeczowych aktywów trwałych. Zmodyfikowany MSR 38 wprowadza założenie, że przychody nie stanowią
odpowiedniej podstawy amortyzacji składnika aktywów niematerialnych. Założenie to można odrzucić jedynie w
dwóch konkretnych przypadkach:
a) kiedy składnik aktywów niematerialnych wyrażony jest jako wskaźnik przychodów albo
b) jeżeli można wykazać, że przychody z danego składnika aktywów niematerialnych są silnie skorelowane z
konsumpcją generowanych przez niego korzyści ekonomicznych.
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Zmiany te mają zastosowanie prospektywne i dotyczą okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku
lub później. Grupa Kapitałowa stosuje obecnie liniową metodę amortyzacji aktywów niematerialnych oraz aktywów
trwałych. W opinii Zarządu Spółki metoda liniowa jest najodpowiedniejsza do odzwierciedlenia konsumpcji korzyści
ekonomicznych zawartych w odpowiednich składnikach aktywów, w związku z czym Zarząd nie przewiduje, by
zastosowanie znowelizowanej wersji MSR 16 i MSR 38 znacząco oddziałało na skonsolidowane sprawozdania
finansowe Grupy Kapitałowej.

vi.

Zmiany do MSR 16 i MSR 41 „Rolnictwo: uprawy roślinne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później)

Zmiany do MSR 16 i MSR 41 wprowadzają definicję upraw roślinnych i wymagają rozliczania aktywów biologicznych,
które ją spełniają, jako rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 16. Plony uzyskane z upraw roślinnych rozlicza
się nadal zgodnie z MSR 41.
Zarząd Spółki nie przewiduje, by zastosowanie zmodyfikowanej wersji MSR 16 i MSR 41 miało znaczący wpływ na
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej, ponieważ nie prowadzi ona działalności rolniczej.

vii.

Zmiany do MSR 19 „Programy określonych świadczeń – składki pracownicze” (obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później)

Zmiany do MSR 19 precyzują sposób rozliczania składek wpłaconych przez pracowników lub strony trzecie z tytułu
programów określonych świadczeń w zależności od tego, czy wysokość składki zależy od stażu pracy danego
pracownika.
Zdaniem Zarządu Spółki zastosowanie zmodyfikowanej wersji MSR 19 nie będzie miało znaczącego wpływu na
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej.

viii.

Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 lipca 2014 lub po tej dacie

Cykl rocznych poprawek do MSSF za okres 2010-2012 obejmuje szereg modyfikacji obowiązujących standardów.
Zarząd szacuje, że te modyfikacje nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdawczość Grupy.

ix.

Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 lipca 2014 lub po tej dacie
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Cykl rocznych poprawek do MSSF za okres 2011-2013 obejmuje szereg modyfikacji obowiązujących standardów.
Zarząd szacuje, że te modyfikacje nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdawczość Grupy.

x.

Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 lub po tej dacie

Cykl rocznych poprawek do MSSF za okres 2012-2014 obejmuje szereg modyfikacji obowiązujących standardów.
Zarząd szacuje, że te modyfikacje nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdawczość Grupy.
Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i
zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.
Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań
finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte przez UE do stosowania na dzień bilansowy.
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Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły
jeszcze w życie:
xi.xii.

( Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
i rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub później)
)
KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. MSR 37 określa
kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikający z
przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstanie
zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej jest działalność podlegająca opłacie publicznej określona w
odpowiednich przepisach prawnych.
Zarząd przewiduje, że powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
3.

Stosowane zasady rachunkowości

3.1. Okres i zakres sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku i zawiera dane porównawcze, które stanowią dane za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz noty objaśniające do tego sprawozdania
zawierają także dane porównawcze na dzień 1 stycznia 2013 roku, stanowiący dzień przejścia Grupy na MSSF.
Dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2013 zawierają wyłącznie dane Jednostki Dominującej ze względu
na fakt, że Grupa Kapitałowa ukonstytuowała się w 2014 roku od momentu powstania Spółki Games Republic
Limited, co zostało opisane w Nocie 1.1. Informacje o Grupie Kapitałowej.
3.2. Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie istnieją żadne
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową.

Stosowane zasady rachunkowości
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową przedstawione zostały poniżej.
3.3. Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej i jej jednostkę
zależną. Jednostka Dominująca posiada kontrolę, jeżeli:


posiada władzę nad danym podmiotem,
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podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego
zaangażowania w danej jednostce,

 ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Spółkę Dominującą, a
kończy w chwili utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w
skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia
przez Spółkę Dominująca kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.
W razie konieczności sprawozdania finansowe spółki zależnej koryguje się w taki sposób, by dopasować stosowane
przez nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej.
Podczas konsolidacji wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, koszty i przepływy
pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy Kapitałowej podlegają całkowitej eliminacji.
3.4. Ujmowanie przychodów
Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują sprzedaż produktów wyprodukowanych przez Grupę, do których
ma ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie i dystrybucję oraz
świadczone usługi na rzecz innych podmiotów.
Przychody ze sprzedaży produktów i świadczenia usług ujmuje się w momencie, gdy zostały spełnione następujące
warunki:
- Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów lub wykonała
usługę,
- Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi produktami w stopniu w jakim zazwyczaj
funkcję tę realizuje wobec produktów do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej
kontroli,
- kwotę przychodów można ocenić w sposób wiarygodny,
- istnieje prawdopodobieństwo, ze Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
- koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Grupę w związku z transakcją, można wycenić w
wiarygodny sposób.
Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z
przeprowadzaną transakcją jest prawdopodobne.
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane
rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki
związane ze sprzedażą.
Przychody, w transakcjach w których Grupa występuje jako agent, Grupa rozpoznaje przychody w wysokości marży
uzyskiwanej na transakcjach, po pomniejszeniu o koszty opłat uiszczanych na rzecz stron trzecich.
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Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania
przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w
czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności
składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego
ujęcia.
Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że
zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić
wysokość przychodu).
3.5. Koszty
Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie porównawczym.
3.6. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach
obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości
godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości
godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic
kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem jednostki zagranicznej, z którą nie
planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę
zlokalizowaną za granicą i ujmowanych pierwotnie w pozostałych całkowitych dochodach oraz przenoszone z kapitału
na zysk/stratę w momencie zbycia inwestycji netto.
Przy konsolidacji aktywa i zobowiązania jednostki zlokalizowanej za granicą przelicza się na walutę polską po kursie
obowiązującym na dzień bilansowy. Przychody i koszty są przeliczane przy użyciu kursu średniego dla danego okresu
sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji gdy wahania kursów są znaczące (wtedy stosuje się kursy wymiany z dat
dokonania transakcji). Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i wartości
skumulowanej w kapitale.
W ramach działalności Grupy różnice kursowe w przeważającej większości związane są z przychodami z realizowanej
sprzedaży eksportowej i wynikającymi z niej należnościami handlowymi. Grupa prezentuje różnice kursowe w kosztach
lub przychodach finansowych, co pozwala na pełniejszą analizę wyników spółki oraz źródeł i przyczyn powstawania
przychodów i kosztów.
3.7. Dotacje rządowe
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie
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dotacje.
Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty,
których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia
jest zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych
kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.
Dotacje rządowe należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego
wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w
okresie, kiedy stają się wymagalne.
3.8. Podatek
Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
3.8.1. Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z
wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących
kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
3.8.2. Podatek odroczony

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i
zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania
stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się
zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic
przejściowych.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a
w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub
jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki
podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień
bilansowy wartości bilansowych aktywów i zobowiązań.
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3.8.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym.
3.9. Aktywa niematerialne
3.9.1. Nabyte aktywa niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu
pomniejszonego o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie
ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają
weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie.
Nabyte aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu
pomniejszonego o skumulowaną utratę wartości.
Licencje są ujmowane według cen nabycia po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a także
odpisy z tytułu utraty ich wartości. Licencje są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego
użytkowania (od 2 do 5 lat).
3.9.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.
Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:
 z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,
 istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,
 składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
 znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
 zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
użytkowania i sprzedaży,
 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w
bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we
własnym zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny
nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa
niematerialne.
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3.9.3. Amortyzacja aktywów niematerialnych

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych dzieli się na zakończone i niezakończone
prace rozwojowe.
Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem oprogramowania dla gier komputerowych podlegają
amortyzacji liniowej przez okres 12-18 miesięcy na podstawie oszacowań Zarządu podmiotu Dominującego co do
możliwości czerpania korzyści ekonomicznych ze skapitalizowanych kosztów i możliwości generowania przychodów.
Niezakończone prace rozwoje, jako nieamortyzowane wartości niematerialne podlegają nie rzadziej niż rocznie
testowaniu pod kątem utraty wartości.
Koszty silnika służącego do produkcji gier komputerowych amortyzowane są przez 36 miesięcy i kapitalizowane w
wartości wytwarzanego programowania do gier komputerowych.
3.9.4. Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie
lub zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika
aktywów niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową
tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie.
3.10. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z
tytułu utraty wartości. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich
użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Grupy.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż środki
trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości
rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z
prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmian w szacunkach).
Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, że nie uzyska się
korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub
wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane
składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością
bilansową tego składnika).
Zgodnie z oszacowaniem Zarządu jednostki dominującej przyjęte zostały określone okresy ekonomicznego
użytkowania aktywów trwałych:
Maszyny i urządzenia (od 1 do 5 lat)
3.11. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów
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niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej
składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy
pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy
alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy
pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć
wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do
użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki
wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów
pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową
wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Zarząd 11 bit studios w sposób ciągły, szczególnie na zakończenie roku bilansowego, dokonuje analizy i przeglądu
każdego z produktów (gier), nad którymi pracuje Spółka pod względem zaawansowania prac w stosunku do
zakładanego harmonogramu, jakości wykonania, jakości rozgrywki (gameplay) i spodziewanego potencjału
sprzedażowego.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej
przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
3.12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są prezentowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem
odpisu aktualizującego, gdy istnieje ryzyko odzyskania należności.
Gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
W przypadku dyskonta, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody
finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości niematerialnych.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z
wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w sprawozdaniu z sytuacji
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finansowej odrębną pozycję.
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w rachunku zysków i strat w
pozostałe koszty operacyjne. Procent tworzonych odpisów aktualizujących oparty jest o dane historyczne i
odzwierciedla ryzyko spłaty należności. Wartość krótkoterminowych należności ujęta w bilansie jest zbliżona do ich
wartości godziwej.
3.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne
krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech
miesięcy.
3.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Gdy wpływ
wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość zobowiązań jest ustalany poprzez zdyskontowanie prognozowanych
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
Zobowiązania z tytułu świadczeń dla pracowników z tytułu wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych i zwolnień
lekarskich są ujmowane w okresie, w którym dane usługi zostały wykonane w wartości niezdyskontowanych
spodziewanych świadczeń jakie mają być wypłacone w zamian za tę pracę.
3.15. Rezerwy i zobowiązania warunkowe
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany,
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego
zobowiązania.
Za zobowiązania warunkowe Grupa Kapitałowa uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń,
których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub wielu
niepewnych przyszłych zdarzeń nieobjętych całkowitą kontrolą Spółek Grupy Kapitałowej oraz obecny obowiązek,
którego nie ujęto w sprawozdaniu finansowym z powodu braku prawdopodobieństwa konieczności wydatkowania
środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku lub w przypadku, gdy
kwoty zobowiązania nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. Kwoty zobowiązań warunkowych są ujawnione
w notach dodatkowych do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3.16. Leasing operacyjny
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów.
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3.17. Kapitał własny
Kapitał zakładowy obejmuje kapitał Podmiotu Dominującego – 11 bit studios S.A. unormowany przepisami kodeksu
spółek handlowych, odzwierciedlający nominalną wartość akcji pokrytych gotówką. Kapitał zakładowy jest
wykazywany według wartości nominalnej (zgodnej ze statutem Jednostki Dominującej oraz wpisem do Krajowego
Rejestru Sądowego).
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku i wykorzystywany zgodnie ze statutem lub umową jednostek Grupy
Kapitałowej.
Niepodzielony wynik finansowy obejmuje:


niepodzielone zyski/ niepokryte straty z lat ubiegłych spółek Grupy,



wynik finansowy roku bieżącego.

3.17.1.

Zysk netto i rozwodniony zysk na akcję

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Rozwodniony zysk na akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Spółka posiada
instrumenty powodujące rozwodnienie ilości akcji, w postaci warrantów subskrypcyjnych, dlatego też jest
prezentowany zysk rozwodniony.
3.17.2.

Zarządzanie kapitałem

Podstawowym celem zarządzania kapitałem (rozumianego, jako kapitał własny w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowej) Grupy 11 bit studios jest: utrzymanie optymalnej struktury kapitału w długim okresie i
zapewnienie dobrego standingu finansowego, który wspierałyby działalność operacyjną Grupy i tym samym
zwiększały jej wartość dla akcjonariuszy. Zarząd Jednostki Dominującej stale monitoruje zmieniające się warunki
ekonomiczne, w których działa Grupa i wprowadza na bieżąco stosowne zmiany w zarządzaniu kapitałem. Ze
względu fakt, że Grupa na dzień bilansowy jak i w okresach porównawczych nie posiadała zadłużenia, nie
monitorowała wskaźników zadłużenia w stosunku do kapitałów. Analiza kredytowa spółki oparta jest na wielkości
kapitału podstawowego.
3.18. Płatności na bazie akcji
Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących
podobne usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania. Szczegóły
dotyczące określania wartości godziwej płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych znajdują się
w Nocie 24 Programy motywacyjne.
Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich
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przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Grupy co
do instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając kapitał. Na
każdy dzień bilansowy Grupa 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.
3.19. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka należąca do grupy staje się stroną umowy
instrumentu finansowego.
Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji
aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań
finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów
finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się
bezpośrednio w wynik.
3.19.1.

Aktywa finansowe

Grupa Kapitałowa zidentyfikowała jedynie aktywa finansowe w kategorii Pożyczki i należności.
3.19.1.1. Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do
ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.

Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem należności
krótkoterminowych, gdy efekt dyskontowania jest nieistotny.
3.19.1.2. Metoda efektywnej stopy procentowej
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i
alokacji dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta
szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów
stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez
okres prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do
wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
3.19.1.3. Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych celem stwierdzenia
występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w
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przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie
początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy
zmniejszeniu.
Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie
nie utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości.
Obiektywne przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Grupy z
egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne
zmiany warunków ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie
równa różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
3.19.1.4. Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
Grupa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych
generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę.
3.19.2.

Zobowiązania finansowe

Grupa Kapitałowa zidentyfikowała Zobowiązania finansowe klasyfikowane do kategorii „Pozostałe zobowiązania
finansowe”.
3.19.2.1. Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne
zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą efektywnej stopy procentowej, chyba że efekt
dyskonta jest nieistotny.
3.19.2.2. Zaprzestanie ujmowania zobowiązań finansowych
Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub
należną ujmuje się w wynik.
3.20. Rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
3.21. Sprawozdawczość segmentowa
Sprawozdawczość dotycząca segmentów sprawozdawczych grupuje segmenty na poziomie części składowych Grupy:
 które angażują się w działalność gospodarczą, z której mogą uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
 których wyniki są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
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operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów i przy ocenie wyników
działalności segmentu oraz
 w przypadku, których dostępne są oddzielne informacje finansowe.

Głównym organem podejmującym decyzje w zakresie alokacji zasobów oraz dokonującym oceny wyników
działalności segmentów jest Zarząd 11 bit studios S.A.
Pomimo nie spełnienia kryteriów ilościowych będącym podstawą do wyodrębnienia segmentów operacyjnych Zarząd
Jednostki Dominującej podjął decyzję o wyodrębnieniu 2 segmentów operacyjnych:


Produkcja gier (Spółka 11 bit studios S.A.)



Globalna cyfrowa dystrybucji gier (Spółka Games Republic Limited).

Czynnikiem mającym wpływ na wydzielenie segmentów było powołanie 8 kwietnia 2014 r. spółki zależnej Games
Republic Limited, której działalność polega na sprzedaży detalicznej gier wideo, nie tylko własnych, stworzonych
przez 11 bit studios, ale również tytułów pochodzących od producentów z całego świata. Działalność ta odbiega od
działalności 11 bit studios, która zajmuje się tworzeniem gier wideo
Podstawą oceny działalności segmentów operacyjnych jest jest wynik na działalności operacyjnej kontynuowanej za
okres, które to dane pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych spółek wchodzących do konsolidacji.
Grupa stosuje jednolite zasady rachunkowości dla obydwu segmentów. Są to zasady rachunkowości w oparciu, o
które zostało sporządzone niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Transakcje pomiędzy segmentami
dokonywane są na warunkach rynkowych i eliminowane na poziomie danych skonsolidowanych.
4.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Stosując opisane w Nocie 3 zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd Jednostki Dominującej
zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych
składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i
inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd Jednostki Dominującej zobowiązany jest do
dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i
zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane
za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
4.1. Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (patrz Nota 4.2), dokonane przez
Zarząd w procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w
sprawozdaniu finansowym.
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4.1.1. Określenie waluty funkcjonalnej

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej jest polski złoty.
Oceny takiej dokonał Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o analizę waluty, w której Jednostka generuje
przychody i ponosi koszty. Zgodnie z MSR 21.9 (…) Przy ustalaniu swojej waluty funkcjonalnej jednostka bierze pod
uwagę następujące czynniki:
a) walutę:
(i)

która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług (często jest to waluta, w której
wyrażane są i regulowane ceny sprzedaży jej towarów i usług); oraz
(ii) kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają główny wpływ na ceny sprzedaży jej
towarów i usług;
b) walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i materiałów oraz na pozostałe koszty związane z
dostarczaniem towarów lub świadczeniem usług (często jest to waluta, w której koszty te są wyrażane lub
regulowane).
W przypadku Jednostki Dominującej przychody ze sprzedaży jej produktów (gier) generowane są w dolarach
amerykańskich a w przypadku sprzedaży w Europie - w euro. Patrząc więc wyłączenie na punkt MSR 21.9 a) i.
sugerowałoby to, że walutą funkcjonalną Jednostki jest dolar amerykański (albo euro). Jednakże, analiza punktu MSR
21.9 a) ii. nie dawałaby już takiej jednoznacznej konkluzji – ceny gier sprzedawanych przez Jednostkę nie są
kształtowane przez siły konkurencji i regulacje występujące na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy. Wyrażenie
cen sprzedaży w dolarze amerykańskim lub euro wynika z faktu, że rynek gier komputerowych jest rynkiem
globalnym, gdzie ceny przyjmują poziom światowy i są ustalane dla globalnego gracza. Oznacza to, że ceny sprzedaży
gier Jednostki są takie same dla graczy z Europy (w tym Polski), Azji czy też Stanów Zjednoczonych.
Patrząc natomiast na punkt MSR 21.9 b), ponieważ zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Jednostki, w
tym kosztów produkcji gier (głównie wynagrodzenia) ponoszona jest w złotych polskich to punkt ten, gdyby był
analizowany indywidualnie wskazuje, że walutą funkcjonalną Jednostki jest złoty polski.
Dodatkowo Zarząd Jednostki Dominującej wziął pod uwagę punkt MSR 21.10:
W ustaleniu waluty funkcjonalnej jednostki mogą być również pomocne następujące czynniki:
a) waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i
kapitałowych);
b) waluta, w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności operacyjnej.
Jednostka Dominująca nie posiada żadnych wziętych kredytów, pożyczek ani wyemitowanych obligacji, natomiast
wpływy pieniężne z emisji jej akcji były wyrażone w polskich złotych. Jednostka utrzymuje środki pieniężne na
rachunkach bankowych zarówno w polskich złotych, dolarach amerykańskich oraz euro.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności Zarząd Jednostki Dominującej ocenił, że jej walutą funkcjonalną
Jednostki Dominującej jest polski złoty. Walutą sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest polski złoty.
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4.2. Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na
dzień bilansowy, mogące mieć znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań
w następnym roku obrotowym.
4.2.1. Możliwość odzyskania aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie

W ciągu roku Zarząd zweryfikował możliwość odzyskania aktywów niematerialnych wytworzonych w zakresie
dotyczących zarówno zakończonych jak i niezakończonych rac rozwojowych związanych z produkcją gier
komputerowych.
Oceniwszy wyniki szczegółowej analizy Zarząd Jednostki Dominującej jest przekonany, że wartość bilansowa
składnika aktywów zostanie w pełni odzyskana.
4.2.2. Okresy amortyzacji wartości niematerialnych

Jak opisano w Nocie 3.9.3 Amortyzacja aktywów niematerialnych Grupa weryfikuje przewidywane okresy
użytkowania ekonomicznego składników pozycji wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie na
koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego.
W przypadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z tworzeniem gier Grupa przyjęła, że będzie to okres
do 18 miesięcy. Jest to podyktowane praktyką światową w branży gier komputerowych (cyklem życia gry) oraz
doświadczeniami Grupy wynikającymi ze sprzedaży wytworzonych do tej pory tytułów.
W przypadku amortyzacji technologii niezbędnej do produkcji gier komputerowych (silnika) Grupa przyjęła, że będzie
to okres 36 miesięcy. Jest to konsekwencja szybkiego postępu technologicznego w branży gier komputerowych co
powoduje, że cykliczne (średnio co 36 miesięcy) następuje gruntowna zmiana technologii, na bazie której tworzone
są nowe gry.

5.

Przychody

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się
następująco:

Przychody ze św iadczenia usług

Okres zakończony
31/12/2014

Okres zakończony
31/12/2013

PLN

PLN

15 798 328

4 304 749

15 798 328

4 304 749
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6. Segmenty operacyjne
6.1. Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Segment operacyjny
Produkcja gier

Działalności segmentu / Produkty i usługi
Tworzenie gier wideo oraz sprzedaż licencji na ich dystrybucję.

Globalna cyfrowa
dystrybucja gier

Sprzedaż detaliczna gier wideo własnych i stron trzecich poprzez własną
platformę internetową

6.2. Przychody i wyniki segmentów

Poniżej

przedstawiono

analizę

przychodów

i

wyników

Grupy

w

poszczególnych

segmentach

objętych

sprawozdawczością:

Przychody

Zysk na działalności operacyjnej
na segmencie

Okres

Okres

Okres

zakończony

zakończony

zakończony

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

PLN

PLN

Produkcja gier

15 462 803

4 304 749

11 177 326

1 248 589

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym

15 462 803

4 304 749

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

335 525

-

22 463

-

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym

202 383

-

-

-

w tym sprzedaż innym segmentom

133 142

-

-

-

4 304 749

11 199 789

1 248 589

185 236

2 064

(962)

(111 623)

11 384 063

1 139 030

Okres zakończony
31/12/2014

w tym sprzedaż innym segmentom

Wyłączenia miedzy segmentami
Razem z działalności kontynuowanej

(133 142)
15 798 328

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy
opisana w Nocie 3. Zysk na działalności operacyjnej kontynuowanej segmentów to zysk wygenerowany przez
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poszczególne segmenty. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki
finansowe segmentów.

6.3. Aktywa i zobowiązania segmentów
6.3 Aktyw a i zobow iązania segm entów
Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

21 481 365

8 523 608

7 292 678

124 391

-

-

Razem aktyw a segm entów

21 605 756

8 523 608

7 292 678

Razem aktyw a skonsolidow ane

21 605 756

8 523 608

7 292 678

Zobowiązania segmentów
Produkcja gier
Globalna cyfrow a dystrybucja gier
Razem zobow iązania segm entów

4 481 003
103 139
4 584 142

754 449
754 449

414 265
414 265

Razem zobow iązania skonsolidow ane

4 584 142

754 449

414 265

Aktywa segmentów
Produkcja gier
Globalna cyfrow a dystrybucja gier

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału zasobów:




do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa. Aktywa użytkowane wspólnie przez
segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez poszczególne
segmenty sprawozdawcze.
do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania.

6.4. Pozostałe informacje o segmentach

Amortyzacja aktywów trwałych

Okres

Okres zakończony

31/12/2013

31/12/2014

PLN

PLN

PLN

PLN

2 351 737

2 009 443

5 219 880

3 240 902

-

-

-

-

2 351 737

2 009 443

5 219 880

3 240 902

31/12/2014

Globalna cyfrowa dystrybucja gier
Razem działalność
kontynuowana

Okres

Okres zakończony

zakończony

Produkcja gier

Zwiększenia aktywów trwałych

zakończony
31/12/2013
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W roku zakończonym 31 grudnia.2014 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakłady na dwa
projekty gier, w kwocie 152.157,52 PLN, których zaniechano, zgodnie z decyzją Zarządu Jednostki Dominującej,
w I półroczu 2015 roku. Nie wprowadzano innych korekt wartości aktywów trwałych, czy też odpisów
aktualizujących wartość aktywów trwałych w prezentowanych okresach sprawozdawczych.

6.5. Przychody z głównych produktów i usług

Przychody Grupy z tytułu głównych produktów i usług zostały zaprezentowane w Nocie 6.2.

6.6. Informacje geograficzne

Grupa działa w czterech głównych obszarach geograficznych – w Polsce będącej krajem jej siedziby, Unii
Europejskiej, USA i pozostałych krajach (w tym m.in. Kanada, Japonia, Korea, Brazylia, Australia, itd.)
Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz
informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:

Przychody od klientów
zew nętrznych
Okres
Okres
zakończony
zakończony
31/12/2014
31/12/2013

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

PLN

PLN

PLN

632 095

289 891

6 596 940

3 842 743

593 786

1 077 915

-

-

14 564 631

2 935 730

-

-

7 816

1 213

-

-

15 798 328

4 304 749

6 596 940

3 842 743

PLN

Polska
Unia Europejska
USA
Pozostałe

Aktyw a trw ałe

6.7. Informacje o wiodących klientach

W przychodach z tytułu sprzedaży gier komputerowych w wysokości 15.798.328,47 zł (w 2013: 4.304.748,91 zł) –
patrz nota nr 6.2 powyżej - uwzględniono przychody w wysokości 13.374.347,28 zł (w 2013: 1.687.947,85 zł) z
tytułu sprzedaży produktów Jednostki Dominującej sprzedawanych na całym świecie za pośrednictwem Steam
(Valve Corporation)/Google/Apple/Humble Bundle - wiodących światowych platform dystrybucji elektronicznej.

7. Przychody finansowe
Okres zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013
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PLN

PLN

230

2 064

185 006

-

156 910

-

21 040

-

Przychody odsetkowe:
Lokaty bankowe
Wynik netto z tytułu różnic kursowych, w tym:
a) Środki pieniężne
b) Pożyczki i należności
c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego

7 055

kosztu
Razem

185 236

2 064

8. Koszty finansowe
Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

962

11

-

111 612

a) Środki pieniężne

-

94 345

b) Pożyczki i należności

-

15 509

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

-

1 758

962

111 623

Pozostałe koszty odsetkowe
Wynik netto na różnicach kursowych, w tym:

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
9.1. Pozostałe przychody operacyjne
Okres
zakończony
31/12/2014
PLN
Dotacje
Inne przychody operacyjne

40 945
16 279
57 225

Okres
zakończony
31/12/2013
PLN
30 458
10 971
41 429

9.2. Pozostałe koszty operacyjne
Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013
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Utworzone odpisy aktualizujące:
Należności handlowe

PLN

PLN

71 168

-

71 168

-

152 158

-

93 503

40 345

316 829

40 345

Pozostałe koszty operacyjne:

Koszty spisanych nakładów na niezakończone prace rozwojowe
Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)

10. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej
10.1. Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

PLN

PLN

2 332 477

249 411

2 332 477

249 411

(132 975)

(1 126)

(132 975)

(1 126)

2 199 502

248 285

Bieżący podatek dochodow y:
Dotyczący roku bieżącego

Odroczony podatek dochodow y:
Dotyczący roku bieżącego

Koszt podatkow y ogółem ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuow anej

W zakresie podatku dochodowego, Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej
grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady
określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy
pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
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Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco:

Okres
zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

PLN

PLN

Zysk przed opodatkow aniem z działalności kontynuow anej

11 384 063

1 139 031

Koszt podatku dochodow ego w g staw ki 19% (2013: 19%)

2 162 972

216 416

(12 574)

28 933

175 950

4 062

3 871

-

2 256

-.

2 332 476

249 411

2 332 476

.
249 411

Efekt podatkow y przychodów niebędących przychodami w edług przepisów podatkow ych
Efekt podatkow y kosztów niestanow iących kosztów uzyskania przychodów (NKUP) w edług
przepisów podatkow ych
Wpływ zróżnicow ania staw ek podatkow ych jednostek zależnych działających w innych
systemach praw nych
Pozostałe - rónice kursow e z przew alutow ania ksiąg USD/EUR w spółce zależnej nie ujęte w
w yniku spółki zależnej

Koszt podatku dochodow ego ujęty w w ynik z działalności kontynuow anej

Stawka podatkowa zastosowana w powyższym uzgodnieniu na lata 2014 i 2013 wynosi 19% i stanowi ono podatek
dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce.
Stawka podatkowa zastosowana dla jednostki zależnej wynosi 35%.

10.2. Bieżące należności i zobowiązania podatkowe

Stan na

Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

01/01/2013

PLN

PLN

PLN

-

-

-

-

-

-

1 826 779

102 118

131 800

1 826 779

102 118

131 800

Bieżące należności podatkowe
Należny zwrot podatku

Bieżące zobowiązania podatkowe
Podatek dochodowy do zapłaty
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10.3. Saldo podatku odroczonego

Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku / (zobowiązania) w skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej:

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

Stan na
01/01/2013

PLN

PLN

PLN

140 977

8 002

6 876

-

-

-

140 977

8 002

6 876

Aktyw a z tytułu podatku odroczonego
Zobow iązania z tytułu podatku
odroczonego

Ujęte w
pozostałych
całkow itych
dochodach
PLN

Stan na
koniec
okresu
PLN

Różnice przejściow e dotyczące (rezerw ) / aktyw ów z tytułu podatku odroczonego:
Rozliczenia międzyokresow e bierne
8 002
132 975
8 002
132 975
-

140 977
140 977

Okres zakończony 31/12/2014

Razem aktyw a (rezerw y) z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
początek
okresu
PLN

8 002

Ujęte w
w ynik
PLN

132 975

-

140 977

Ujęte w
w ynik
PLN

Ujęte w
pozostałych
całkow itych
dochodach
PLN

Stan na
koniec
okresu
PLN

Różnice przejściow e dotyczące (rezerw ) / aktyw ów z tytułu podatku odroczonego:
Rozliczenia międzyokresow e bierne
6 876
1 126
6 876
1 126
-

8 002
8 002

Okres zakończony 31/12/2013
Stan na
początek
okresu
PLN

Razem aktyw a (rezerw y) z tytułu podatku
odroczonego

6 876

1 126

-

8 002
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11. Wynik na działalności kontynuowanej
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej przypada na:

Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałow com niedającym kontroli
Razem

Okres zakończony
31/12/2014

Okres zakończony
31/12/2013

PLN

PLN

9 184 561

890 746

0

0

9 184 561

890 746

Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej został określony poprzez odjęcie / dodanie następujących
pozycji:

11.1. Koszty amortyzacji
Okres zakończony

Okres zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

71 555

44 019

Amortyzacja aktywów niematerialnych

2 280 182

1 965 425

Razem amortyzacja

2 351 737

2 009 443

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
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12. Zysk na akcję

12.1. Podstawowy zysk na akcję
Okres zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

zł na akcję

zł na akcję

Z działalności kontynuowanej

4,14

0,40

Podstawowy zysk na akcję ogółem

4,14

0,40

Z działalności kontynuowanej

4,06

0,40

Zysk rozwodniony na akcję ogółem

4,06

0,40

Podstawowy zysk na akcję:

Zysk rozwodniony na akcję:

Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję:

Okres
zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

PLN

PLN

Zysk za rok obrotow y przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

9 184 561

890 746

Zysk w ykorzystany do obliczenia podstaw ow ego zysku przypadającego na
akcję ogółem

9 184 561

890 746

Zysk w ykorzystany do w yliczenia podstaw ow ego zysku na akcję z działalności
kontynuow anej

9 184 561

890 746

Okres
zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

2 217 199

2 217 199

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w ykorzystana do obliczenia zysku na
akcję
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12.2. Rozwodniony zysk na akcję

Okres
zakończony
31/12/2014
PLN

Okres
zakończony
31/12/2013
PLN

Zysk za rok obrotow y przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

9 184 561

890 745

Zysk w ykorzystany do obliczenia rozw odnionego zysku na akcję ogółem

9 184 561

890 745

Zysk w ykorzystany do w yliczenia rozw odnionego zysku na akcję z
działalności kontynuow anej

9 184 561

890 745

Średnia w ażona liczba akcji użyta do w yliczenia zysku rozw odnionego na akcję uzgadnia się do średniej
użytej do obliczania zw ykłego w skaźnika w następujący sposób:

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w ykorzystana do obliczenia zysku
podstaw ow ego na akcję
Akcje jakie zakłada się, iż w yemitow ane zostaną bez otrzymania
płatności:
Opcje pracow nicze
Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w ykorzystana do obliczenia zysku
rozw odnionego na akcję

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

2 217 199

2 217 199

45 000

-

2 262 199

2 217 199
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13. Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na
31/12/2014

Wartości bilansow e:

Stan na
31/12/2013

Stan na
01/01/2013

PLN

PLN

Maszyny i urządzenia

103 580

63 181

7 178

Razem

103 580

63 181

7 178

Maszyny i
urządzenia w g
kosztu

Urządzenia
w leasingu
finansow ym
w g kosztu

Razem

PLN

PLN

PLN

148 296
100 021
248 317
111 954

-.

148 296
100 021
248 317
111 954

360 271

-

360 271

Maszyny
i urządzenia w g
kosztu

Urządzenia
w leasingu
finansow ym
w g kosztu

Razem

PLN

PLN

PLN

(141 118)
(44 018)

-

(141 118)
(44 018)

(185 136)
(71 555)
(256 691)

-

(185 136)
(71 555)
(256 691)

Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2013 roku
Nabycia
Stan na 31 grudnia 2013 roku
Nabycia
Stan na 31 grudnia 2014 roku

Skumulowane umorzenie i utrata wartości
Stan na 1 stycznia 2013 roku
Koszty amortyzacji
Stan na 31 grudnia 2013 roku
Koszty amortyzacji
Stan na 31 grudnia 2014 roku

14. Pozostałe aktywa niematerialne
Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

PLN

543 979

410 398

29 852

Zakończone prace rozwojowe (Gry)

2 048 959

1 637 890

799 031

Niezakończone prace rozwojowe

3 653 539

1 615 338

1 715 561

54 247

56 273

-

6 300 723

3 719 900

2 544 444

Wartości bilansowe

Zakończone prace rozwojowe (Game Engine)

Licencje

Stan na 01/01/2013
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Zakończone
prace

Zakończone

rozwojowe

prace

Niezakończone

(Game

rozwojowe

Engine)

(Gry)

Licencje

rozwojowe

prace
Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

71 645

2 130 128

53 313

1 715 561

3 970 646

-

-

68 707

3 072 174

3 140 881

519 979

2 652 418

-

(3 172 397)

0

591 623

4 782 546

122 020

1 615 338

7 111 528

-

-

20 641

5 087 285

5 107 927

326 718

2 475 445

-

(2 802 163)

0

(94 764)

(94 764)

(152 158)

(152 158)

3 653 539

11 972 533

Wartość brutto
Stan na 1 stycznia 2013 roku
Zwiększenia w wyniku odrębnych
nabyć
Przeniesienie zakończonych prac
rozwojowych
Stan na 31 grudnia 2013 roku
Zwiększenia w wyniku odrębnych
nabyć
Przeniesienie zakończonych prac
rozwojowych
Inne zmniejszenia
Spisanie zaniechanych prac
Stan na 31 grudnia 2014 roku

918 341

7 257 991

142 662

Zakończone
prace

Zakończone

rozwojowe

prace

Niezakończone

(Game

rozwojowe

prace

Engine)

(Gry)

Licencje

rozwojowe

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

(41 793)

(1 331 097)

(53 313)

-

(1 426 203)

(139 432)

(1 813 559)

(12 434)

-

(1 965 425)

(181 225)

(3 144 655)

(65 747)

-

(3 391 627)

(193 137)

(2 064 377)

(22 668)

-

(2 280 182)

(374 362)

(5 209 032)

(88 415)

-

(5 671 809)

Skumulowane umorzenie i
utrata wartości
Stan na 1 stycznia 2013 roku
Koszty amortyzacji
Stan na 31 grudnia 2013 roku
Koszty amortyzacji
Stan na 31 grudnia 2014 roku

Koszty prac badawczych oraz rozwojowych, które nie spełniły kryterium kapitalizacji przy początkowym ujęciu nie
wystąpiły w okresie badanym oraz okresach porównawczych.
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Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
niematerialnych:
Zakończone prace rozwojowe:
Na zakończone prace rozwojowe Game Engine według stanu na dzień 31 grudnia 2014 składają się prace
skapitalizowane w ramach dwóch etapów prac, dla których pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 25
miesięcy.

Na zakończoną produkcję gier komputerowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 składają się gry, dla której
pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 11 miesięcy.
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Niezakończone prace rozwojowe:

Nakłady na niezakończone prace rozwojowe na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmowały głównie nakłady na gry
komputerowe i nakłady na platformę sprzedażową.
Analiza potencjalnej utraty wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Zgodnie z informacją opisaną w Nocie 3.11 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
oprócz wartości firmy Grupa na każdy dzień bilansowy dokonuje analizy pod kątem utraty wartości niezakończone prace
rozwojowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy w roku zakończonym 31.12.2014 spisano w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych nakłady na dwa projekty gier, w kwocie 152.157,52 PLN, których zaniechano zgodnie z decyzją Zarządu
Podmiotu Dominującego w I półroczu 2015 roku.

15. Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresow e czynne

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

17 391

23 269

1 330

17 391

23 269

1 330

Na salda rozliczeń międzyokresowych czynnych składają się uiszczone z góry opłaty za domeny internetowe,
ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty, opłaty za akredytację na konferencjach branżowych.
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16. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

7 294 210

916 629

1 215 291

116 008

88 103

36 816

42 147
(71 168)
7 223 043

16 018
916 629

1 215 291

Należności z tytuł dostaw i usług i pozostałe
należności, w tym:
z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń
społecznych
inne
Odpis aktualizujący należności handlow e

16.1. Należności z tytułu dostaw i usług

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 14 dni. Grupa utworzyła rezerwy w pełni
pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń historycznych wynika, że takie
należności są w zasadzie nieściągalne.
Wykazane salda należności na 31 grudnia 2014 roku obejmują 5,9 mln PLN (0 mln PLN w 2013 roku) należności od Valve
Corporation, największego odbiorcy Grupy (patrz Nota 6.7). Nie ma innych klientów, od których należności
przekroczyłyby 5% ogólnej wartości należności z tytułu dostaw i usług.
Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności (patrz poniższa analiza wiekowa),
które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw, ponieważ nie
nastąpiła istotna zmiana jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne.
Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty wartości:

60-90 dni
91-120 dni
121-360 dni
Razem

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

10 303
4 708
15 011

2 025
2 980
5 005

19 597
17 730
37 327

Zmiany stanu odpisów aktualizujących na należności zagrożone
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Okres
zakończony
31/12/2014
PLN

Okres
zakończony
31/12/2013
PLN

Okres
zakończony
01/01/2013
PLN

71 168
71 168

-

-

Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

W kwocie odpisu na należności wątpliwe uwzględniono poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły
wartość, na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 71.167,98 PLN (2013: 0,00 PLN). Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości
stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową takich należności z tytułu dostaw i usług a bieżącą wartością
spodziewanych wpływów z likwidacji. Grupa nie ma żadnego zabezpieczenia na powyższe kwoty.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość

Należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość
60-90 dni
91-120 dni
ponad 360 dni
Razem

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

71 168
71 168

-

17. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy składa się z:
2.217.199 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale
221.719,90 zł na dzień 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2013 r.

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

221 720

221 720

221 720

221 720

221 720

221 720

221 720

221 720

221 720
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17.1. Akcje zwykłe mające pełne pokrycie w kapitale

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

PLN

PLN

2 217 199

221 720

4 285 934

-.

-.

-.

Stan na 31 grudnia 2013 r.

2 217 199

221 720

4 285 934

Stan na 31 grudnia 2014 r.

2 217 199

221 720

4 285 934

Liczba akcji

Stan na 1 stycznia 2013 r.
Zwiększenia / zmniejszenia

W pełni pokryte akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,10 PLN, są równoważne pojedynczemu głosowi na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

18. Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane

Stan na

Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

01/01/2013

PLN

PLN

PLN

9 031 421

855 226

1 309 181

Okres
Okres zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

.
Stan na początek okresu sprawozdawczego

855 226

1 309 181

9 184 561

890 746

(1 008 366)

(1 344 700)

9 031 421

855 226

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom jednostki
dominującej
Przeniesienie na kapitał zapasowy
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

W ciągu roku 2014 i 2013 nie wypłacono dywidendy.
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W pozycji przeniesienie na kapitał zapasowy Grupa wykazała zysk za dany okres wypracowany przez 11 bit studios
wykazany w statutowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, i
tak:
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (nr. 06/06/2013) z dnia 20 czerwca 2013 r. zysk netto za
2012 r., w wysokości 1.344.700,33 PLN został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (nr. 12/06/2014) z dnia 26 czerwca 2014 r. zysk netto za
2013 r., w wysokości 1.008.366,65 PLN został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
W odniesieniu do roku 2014, Zarząd Jednostki Dominującej zaproponował przeznaczyć zysk netto za 2014 r., w
wysokości 9.235.663,36 PLN, w całości na kapitał zapasowy, co zostało zatwierdzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (nr 6/06/2015) z dnia 26 czerwca 2015 r.
W odniesieniu do 2014 r. Zarząd Podmiotu zależnego Games Republic Limited postanowił w sprawozdaniu rocznym za
2014 rok, z dnia 8 maja 2015 roku, o nie wypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r. Zysk netto w wysokości 3,752 Euro
pozostał w zyskach zatrzymanych. Podmiot zależny Games Republic Limited został powołany 8 kwietnia 2014 roku.
Zgodnie z art. Art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca Grupy na pokrycie
straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków
zatrzymanych) nie jest dostępna do dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 17.737,59
PLN (2013:17.737,59 PLN).

19. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na
31/12/2014
PLN
Zobowiązania z tytułu dos taw i us ług
Zaliczki otrzym ane na dos tawy
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ś wiadczeń
Rozliczenie m iędzyokres owe bierne
Rozrachunki z pracownikam i

260
13
47
70
845
1 238

Stan na
31/12/2013
PLN

959
494
394
941
525
313

92
22
30
10
180
335

191
462
740
013
589
995

Stan na
01/01/2013
PLN
72 997
25 252
11 670
172 546
282 464

Średni termin zapłaty za zakup towarów i usług w Polsce wynosi średnio 14 dni Grupa posiada zasady zarządzania
ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.

20. Programy świadczeń emerytalnych
20.1. Programy określonych składek

Pracownicy jednostki dominującej są objęci państwowym programem świadczeń emerytalnych realizowanym przez
rząd w Polsce za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednostka ma obowiązek przekazywania
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określonego procentu kosztów płac na fundusz emerytalny celem pokrycia kosztów tych świadczeń. Jedynym
zobowiązaniem Grupy w odniesieniu do programu świadczeń emerytalnych jest obowiązek odprowadzania określonych
składek.

21. Instrumenty finansowe

21.1. Kategorie instrumentów finansowych
Stan na

Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

01/01/2013

PLN

PLN

PLN

Środki pieniężne

7 768 383

3 740 967

3 465 899

Pożyczki i należności

7 223 043

916 629

1 215 291

Aktywa finansowe

Zmiany odpisów aktualizujących pożyczki i należności odzwierciedlające zmiany w ryzyku kredytowym zostały
przedstawione w Nocie 16.1 Należności z tytułu dostaw i usług.
Stan na

Stan na

Stan na

31/12/2014

31/12/2013

01/01/2013

PLN

PLN

PLN

1 238 313

335 995

282 464

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

w tym na 31.12.2014:
Przeterminowane:
bieżące

do 90 dni

91-180 dni

181-360 dni

powyżej 360 dni

1 085 806

93 797

16 128

27 097

15 485

razem
1 238 313

21.2. Cele zarządzania ryzykiem finansowym

Zarząd Spółki Dominującej koordynuje dostęp do krajowych i zagranicznych rynków finansowych, monitoruje i zarządza
ryzykiem finansowym związanym z działalnością Grupy za pomocą wewnętrznych raportów dotyczących ryzyka,
zawierających analizę zaangażowania w podziale na stopień i wielkość ryzyka. Rodzaje ryzyka obejmują ryzyko
walutowe, ryzyko kredytowe i ryzyko płynności.
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21.3. Ryzyko kredytowe

Głównymi aktywami finansowymi narażonymi na ryzyko kredytowe posiadanymi przez Grupę, są należności handlowe i
środki pieniężne. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące,
oszacowane przez kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji
ekonomicznej.
Spółka nie stosuje obecnie ubezpieczenia należności handlowych. Partnerami biznesowymi Spółki są największe
światowe korporacje, w tym Valve Corporation, Apple i Google, których dobra kondycja finansowej nie pozostawia
wątpliwości. Terminy płatności od platform za sprzedane aplikacje nie przekraczają 14 dni.
Koncentracja ryzyka kredytowego odnośnie należności handlowych została przedstawiona w nocie 16.1.
Grupa współpracuje z bankami o nieposzlakowanej renomie. Na dzień 31.12.2014 Spółka utrzymuje środki pieniężne w
dwóch bankach, z czego 7.429.694,37 zł. w jednym banku oraz 212.699,28 zł. w drugim banku.

21.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko wahań kursów walut. Zdecydowana większość przychodów 11 bit
studios generowana jest w walutach obcych (głównie w USD). To oznacza, że osłabienie złotego ma pozytywny wpływ
na wielkość przychodów Jednostki Dominującej. Z kolei umocnienie złotego ma wpływ negatywny.
W związku z tym, że Grupa dokonuje sprzedaży w walutach obcych pojawia się ryzyko wahań kursów walut. Ryzykiem
tym zarządza się w ramach zatwierdzonych zasad działania. Grupa prowadzi bieżący monitoring rynku walutowego i
podejmuje ewentualnie decyzje o sprzedaży waluty obcej potrzebnej do uregulowania płatności z przyszłą datą. Grupa
nie zawiera innych złożonych transakcji typu forward lub opcje walutowe.
Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań pieniężnych Grupy denominowanych w walutach obcych na dzień
bilansowy przedstawia się następująco:

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

Aktywa
Stan na
01/01/2013

Waluta USD, w tym:
Środki pieniężne
Należności

PLN
11 074 046
4 299 629
6 774 417

PLN
3 077 588
3 019 432
58 156

PLN
2 562 853
1 610 832
952 022

Waluta EUR, w tym:
Środki pieniężne
Należności

977 136
897 315
79 821

897 315
381 618
515 697

531 678
320 809
210 869

Na dzień 31.12.2014 r. nastąpił znaczący wzrost należności z tytułu dostaw usług denominowanych w walucie USD
(kwota 6.774.417 zł), który spowodowany wzrostem przychodów w związku z premierą gry This War Of Mine w
listopadzie 2014 r., bardzo dobrze przyjętej na rynku amerykańskim.
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Waluta USD
Waluta EUR
Pozostałe

Stan na
31/12/2014

Stan na
31/12/2013

Zobowiązania
Stan na
01/01/2013

PLN
34 911
37 083
-

PLN
3 871
-

PLN
14 018
2 278
1 376

21.4.1. Wrażliwość na ryzyko walutowe

Zdecydowana większość przychodów 11 bit studios generowana jest w walutach obcych (głównie w USD).
Stopień wrażliwości Grupy na 10-proc. wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce przedstawiony jest w
poniższej tabeli. 10% to stopa wrażliwości wykorzystywana w wewnętrznych raportach dotyczących ryzyka walutowego
przeznaczonych dla członków naczelnego kierownictwa i odzwierciedlających ocenę zarządu dotyczącą możliwych
zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone pozycje pieniężne
denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec okresu obrachunkowego o 10-proc. zmianę
kursów. Analiza ta obejmuje środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązania Grupy
denominowane w walutach odmiennych od waluty funkcjonalnej spółek Grupy. Wartość dodatnia w poniższej tabeli
wskazuje wzrost zysku i zwiększenie kapitału własnego towarzyszące osłabieniu się kursu wymiany PLN na waluty obce
o 10%. W przypadku 10% wzmocnienia PLN w stosunku do danej waluty obcej wartość ta byłaby ujemna, a wpływ na
zysk netto i kapitały własne byłby odwrotny.

Wpływ waluty USD

Wynik netto
Kapitał

Wpływ waluty EUR

Okres

Okres

Okres

Okres

zakończony

zakończony

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

PLN

PLN

896 998
-

249 285 (i)
-

79 148
-

72 683 (ii)
-

(i) Przypadające przede wszystkim na narażenie związane ze środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz
należności handlowych Grupy w walucie USD na koniec roku
(ii) Przypadające przede wszystkim na narażenie związane ze środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz
należności handlowych Grupy w walucie EUR na koniec roku
139

21.5. Zarządzanie ryzykiem płynności

Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd Jednostki Dominującej, który opracował
odpowiedni system służący do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania
i zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu
kapitału zapasowego, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz
dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych.

21.5.1. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Grupy, które nie są wyceniane w wartości
godziwej (ale wymagane są ujawnienia o wartościach godziwych)

Zdaniem zarządu Jednostki Dominującej, wartości bilansowe należności i zobowiązań handlowych oraz środków
pieniężnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są przybliżeniem ich wartości godziwej.

22. Przychody przyszłych okresów

Stan na
31/12/2014
PLN

Stan na
31/12/2013
PLN

Stan na
01/01/2013
PLN

Dotacje rządow e (i)

1 519 049,41
1 519 049,41

316 335,88
316 335,88

0,00
0,00

Krótkoterminow e
Długoterminow e

413 421,88
1 105 627,53
1 519 049,41

42 647,94
273 687,94
316 335,88

0,00
0,00
0,00

(i) Kwota powstała w wyniku świadczenia uzyskanego w postaci:






dotacji rządowej otrzymanej w 2013 i 2014 roku na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.2 (nakłady na stworzenie platformy B2B mającej na celu integrację systemów
informatycznych Jednostki Dominującej i systemów informatycznych partnerów Jednostki Dominującej).
Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami amortyzacji majątku trwałego poniesionymi
w 2013 i 2014 (66.081,28 PLN) i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015
r. i kolejnych latach (429.750,49 PLN).
dotacji z UE otrzymanej w 2014 roku na realizację programu Innotech. Przychód został rozliczony częściowo w
korespondencji z kosztami amortyzacji majątku trwałego poniesionymi w 2014 (27.788,98 PLN) i zostanie
rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015 r. i kolejnych latach (653.060,49 PLN).
dotacji z UE otrzymanej w 2014 roku na realizację programu Media - rozwój technologii własnej. Przychód nie
był jeszcze rozliczany. Zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015 r. i
kolejnych latach (436.238,43 PLN).
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23. Płatności realizowane na bazie akcji
23.1. Plan pracowniczych opcji na akcje
23.1.1. Szczegółowy opis programu pracowniczych opcji na akcje

Jednostka Dominująca prowadzi program motywacyjny opcji na akcje dla kierownictwa i pracowników wyższych
szczebli Spółki Dominującej. Zgodnie z uchwałą nr 05/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki wybrani pracownicy i współpracownicy Jednostki Dominującej są uprawnieni do otrzymania
warrantów subskrypcyjnych serii A wymiennych na akcje serii F po zawarciu umowy uczestnictwa w Programie
Motywacyjnym i realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu
Motywacyjnego.
Realizacja Programu Motywacyjnego odbywać się będzie w latach 2014 – 2016. Osoby, które nabędą prawo do objęcia
warrantów będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii F do dnia 30 czerwca 2020 roku. Ilość warrantów
subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F przyzna Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na wniosek Rady
Nadzorczej Spółki, w liczbie określonej we wniosku Rady Nadzorczej.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dominującej, do objęcia w serii F możliwe jest 100 000
akcji Spółki Dominującej na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a łącznej wartości nominalnej 10 000 zł.
Przyznanie warrantów jest uzależnione od osiągnięcia poniższych celów finansowych:
kategoria
Skonsolidowany przychód grupy 11 bit studios, 2014-2016
Skonsolidowany dochód brutto grupy 11 bit studios, 2014-2016
Przychód Games Republic Limited, 2014-2016
Dochód brutto Games Republic Limited, 2014-2016
Przychód działu wydawniczego 11 bit launchpad, 2014-2016
Dochód brutto działu wydawniczego 11 bit launchpad, 2014-2016

cel
62 153 000 zł
7 835 000 zł
41 118 000 zł
2 521 000 zł
21 790 000 zł
8 586 000 zł

Jeśli cel finansowy nie zostanie w pełni zrealizowany, liczba warrantów zostanie obniżona o 10% za każde 5% poniżej
wyznaczonego celu.
Na dzień 31 grudnia 2014r., wg parametrów określonych w programie, możliwa do objęcia i szacowana liczba
możliwych do objęcia warrantów w programie motywacyjnym wygląda następująco:

kategoria

Możliwa do objęcia

Szacowana liczba

liczba warrantów

możliwych do

(maksimum)

objęcia warrantów

Skonsolidowany przychód grupy 11 bit studios, 2014-2016

32 500

0

Skonsolidowany dochód brutto grupy 11 bit studios, 2014-2016

32 500

32 500

6 250

0

Przychód Games Republic Limited, 2014-2016
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Dochód brutto Games Republic Limited, 2014-2016

6 250

0

Przychód działu wydawniczego 11 bit launchpad, 2014-2016

6 250

6 250

Dochód brutto działu wydawniczego 11 bit launchpad, 2014-2016

6 250

6 250

90 000

45 000
50%

Cena emisyjna akcji serii F w programie motywacyjnym została ustalona na kwotę 8,59 zł.
W badanym okresie Spółka Dominująca nie umorzyła warrantów subskrypcyjnych.
Rozpoznanie programu na dzień bilansowy
Wartość godziwa akcji przyznawanych w ramach programu motywacyjnego oszacowana została przy wykorzystaniu
modelu wyceny warrantów Damodarana, biorącego pod uwagę m. in.: kurs akcji Spółki Dominującej na dzień
podpisania umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym (dzień przyznania) oraz zmienność kursu akcji Spółki
Dominującej w stosunku rocznym. Wartość ta odnoszona jest w rachunek zysków i strat proporcjonalnie przez cały
okres rozliczenie trzyletniego programu motywacyjnego a drugostronnie ujmowana jest w kapitale rezerwowym
Podstawowe parametry modelu służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu realizacji programu
motywacyjnego oraz koszty do uwzględnienia w rachunku zysków i strat za dany okres, zostały przedstawione poniżej:

Seria opcji

Liczba

(1) Przyznane w dniu 10 lipca

Data
45 000

Data
10/07/2014

Cena (PLN)

30/06/2017

Wartość (PLN)
8,59

54 946

2014 roku

Kurs akcji 11 bit studios S.A. w dniu 10 lipca 2014 r. (dzień przyznania)

PLN

10,46

Zmienność kursy akcji 11 bit studios S.A. w stosunku rocznym

%

79,57%

Stopa wolna od ryzyka

%

2,94%
45 000

Szacowana liczba możliwych do objęcia warrantów w programie motywacyjnym
Wycena warrantów

PLN

7,62

Rachunek zysków i strat - koszty świadczeń na rzecz pracowników

PLN

54 946

24. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje między Spółką Dominującą a jej jednostkami zależnymi (Games Republic Limited z siedzibą w miejscowości
Valletta - Malta) będącymi stronami powiązanymi Spółki Dominującej zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i
nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi stronami
powiązanymi przedstawiono poniżej.
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Do podmiotów powiązanych zaliczani są członkowie zarządu i, rady nadzorczej i kluczowy personel Jednostki
Dominującej (kluczowe kierownictwo):
•

Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu,

•

Bartosz Brzostek – Członek Zarządu,

•

Michał Drozdowski – Członek Zarządu,

•

Przemysław Marszał – Członek Zarządu,

•

Martin Balawajder – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•

Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej,

•

Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej,

•

Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,

•

Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej (od 26 lutego 2015 r.),

•

Szymon Kobalczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 26 lutego 2015 r.).

Ponadto, do podmiotów powiązanych za pośrednictwem kluczowego kierownictwa, zaliczani są:
•

Paweł Miechowski – Senior Writer, brat Grzegorza Miechowskiego, Prezesa Zarządu Jednostki

Dominującej,
•

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną
Wojciecha Ozimka, członka Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

24.1. Transakcje handlowe

Grupa w roku 2014 i 2013 nie zawarła żadnych transakcji handlowych z jednostkami powiązanymi, poza usługami
świadczonymi przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej opisanymi w Nocie 24.4.

24.2. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

W roku 2014 i 2013 Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek jednostkom powiązanym.

24.3. Pożyczki od jednostek powiązanych

Grupa nie otrzymała pożyczek od jednostek powiązanych w roku 2014 i 2013.
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24.4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, kluczowego personelu oraz organów
nadzorujących

Kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej stanowi Zarząd Jednostki Dominującej. Wynagrodzenia Członków
Zarządu Jednostki Dominującej oraz Członków Rady Nadzorczej, jako organu nadzorującego w roku obrotowym i
okresie porównawczym z tytułu pełnienia funkcji zarządzających i nadzorujących przedstawiały się następująco:
Okres zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

PLN

PLN

179 410

223 800

Bartosz Brzostek

24 000

24 000

Michał Drozdowski

24 000

24 000

Przemysław Marszał

24 000

24 000

251 410

295 800

9 000

9 000

Świadczenia krótkoterminowe - Zarząd
Grzegorz Miechowski

Razem

Świadczenia krótkoterminowe - Rada Nadzorcza

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej określa Rada Nadzorcza, w zależności od wyników uzyskanych
przez poszczególne osoby oraz od trendów rynkowych.
Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej nie pobierali za 2014 rok wynagrodzenia od spółki zależnej.
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej otrzymali
premię za wyniki finansowe osiągnięte w 2014 roku w łącznej wysokości 600.000,00 zł. Premia za 2014 rok została
Członkom Zarządu Jednostki Dominującej wypłacona w lipcu 2015 roku.
Premia zostaje udzielona w następujący sposób:
Grzegorz Miechowski – 150.000,00 zł;
Bartosz Brzostek – 150.000,00 zł;
Przemysław Marszał – 150.000,00 zł;
Michał Drozdowski – 150.000,00 zł.
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Członkom Zarządu Jednostki Dominującej za 2014 rok nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału
zysków lub wynagrodzenie w formie opcji na akcje, natomiast Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej uczestniczą w
programie motywacyjnym, który szczegółowo opisany został w Nocie 23 Płatności realizowane na bazie akcji
uruchomionym w 2014 roku, a którego koszty z tytułu wynagrodzeń za rok 2014 zostały wycenione na 54.946,00 PLN.
Dodatkowo Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej pobierali wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na
podstawie umów o dzieło w następującej wysokości:

Okres

Okres

zakończony

zakończony

31/12/2014

31/12/2013

PLN

PLN

40 000

0

Bartosz Brzostek

180 000

180 000

Michał Drozdowski

180 000

180 000

Przemysław Marszał

180 000

180 000

Razem

580 000

540 000

Świadczenia krótkoterminowe - Zarząd (Umowy o dzieło)
Grzegorz Miechowski

Członkom Zarządu za 2014 rok nie zostały przyznane świadczenia w naturze.
Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni przez Jednostkę Dominującą lub jej spółkę zależną na podstawie umów o pracę.

24.5. Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Poza opisanymi wyżej transakcjami Grupa nie zawierała innych transakcji z podmiotami powiązanymi.

25. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne
w kasie i na rachunkach bankowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w
skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych można w następujący sposób uzgodnić do skonsolidowanych
pozycji bilansowych:
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Środki pieniężne w kas ie i na rachunkach bankowych
Kredyty w rachunku bieżącym

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty s klas yfikowane w ram ach grupy
przeznaczonej do zbycia

Okres
zakończony
31/12/2014

Okres
zakończony
31/12/2013

Okres
zakończony
01/01/2013

PLN

PLN

PLN

7 768 383
-

3 740 967
-

3 465 899
-

7 768 383

3 740 967

3 465 899

-

-

-

7 768 383

3 740 967

3 465 899
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26. Umowy leasingu operacyjnego
26.1. Grupa, jako leasingobiorca
26.1.1. Warunki leasingu

W roku obrotowym 11 bit studios S.A. na podstawie umowy najmu użytkowała powierzchnię biurową dla celów
prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Modlińskiej 6 w Warszawie na podstawie umowy najmu z dnia 16
maja 2012 r. Spółka Dominująca nie ma możliwości zakupienia składników majątku objętych umową najmu po
wygaśnięciu umowy.
Nieodwoływalne płatności wynoszą 46 185 zł. (w przedziale do 1 roku).
Koszty najmu ujęte w rachunku wyników w roku 2014 oraz 2013 odpowiednio wyniosły 159 707 zł. oraz 154 240 zł.

27. Zobowiązania do poniesienia wydatków
Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz we wcześniejszych okresach porównywalnych Grupa nie miała zawartych żadnych
umów zobowiązaniowych na zakup aktywów trwałych.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz we wcześniejszych okresach porównywalnych Grupa nie była stroną żadnych
wspólnych przedsięwzięć.

28. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
28.1. Zobowiązania warunkowe

(i) Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz we wcześniejszych okresach porównywalnych Grupa nie posiadała zobowiązań
warunkowych, poza tymi przedstawionymi w Nocie 26.1.1 (Leasing operacyjny).
28.2. Aktywa warunkowe

(i) Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz we wcześniejszych okresach porównywalnych Grupa nie posiadała aktywów
warunkowych.

29. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych
samych pozycji wykazanymi w rachunku:
Tytuł:
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
- bilansowa zmiana pozostałych aktywów
- bilansowa zmiana aktywów z tytułu podatku odroczonego

1.01.– 31.12.2014

1.01.-31.12.2013

5 878,06

(21 938,65)

(132 975,00)

(1 126,00)
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- bilansowa zmiana przychodów przyszłych okresów
- wpływ dotacji wykazywany w przepływach z działalności finansowej w

1 202 713,53

316 335,88

(1 243 658,98)

(339 602,55)

(168 042,39)

(46 331,32)

1.01.– 31.12.2014

1.01.-31.12.2013

(1 243 658,98)

(339 602,55)

pozycji inne wpływy finansowe
RAZEM

Zmiana stanu innych wpływów finansowych
- wpływ dotacji
- inne wpływy
RAZEM

(67,893,92)
(1 311 552,90)

(339 602,55)

30. Zdarzenia po dniu bilansowym
Dnia 26 lutego 2015 r. doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej. Z zasiadania w niej zrezygnował Pan
Szymon Kobalczyk. W jego miejsce, zgodnie ze Statutem Spółki (§. 8, pkt. 3), powołany został Pan Wojciech Ozimek.
W dniu 20 lipca 2015 roku Zarząd Spółki Dominującej podał do publicznej wiadomości (raport bieżący 15/2015), że
podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania projektu „Opracowanie multiplatformowej platformy produkcji gier MMO
free-2play”realizowanego w ramach programu "Innotech" w ścieżce programowej HI-TECH. Łączne wydatki poniesione
na realizację projektu na dzień 31.12.2014, który współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (o
podpisaniu umowy z NCBiR Spółka informowała w komunikacie bieżącym EBI nr. 13/2014), zamknęły się kwotą 628,8
tys. zł. Stosowny raport końcowy z realizacji i zamknięcia projektu został już złożony do NCBiR. Decyzja Zarządu Spółki
Dominującej o zaniechaniu projektu podyktowana była faktem, że w jego trakcie na rynku pojawiło się rozwiązanie
(PlayFab), którego funkcjonalności pokrywają się z oczekiwanymi funkcjonalnościami platformy, nad którą pracowała
Spółka Dominująca. Ponadto najnowsze trendy na rynku gier komputerowych wskazują, że branża, w tym m.in.
Electronic Arts, wraca do modelu gier płatnych. W tym świetle dalsze prace nad platformą straciły biznesowe
uzasadnienie. Rezygnacja z kontynuowania projektu zostanie odzwierciedlona w wynikach finansowych Grupy w roku
2015.

31. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd Jednostki Dominującej
dnia 31 sierpnia 2015 roku.

32. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
sporządzonym zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zasady rachunkowości opisane w
Nocie 3 zostały zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
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się 31 grudnia 2014 r., danych porównywalnych przedstawionych w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2013 r. oraz podczas sporządzania bilansu otwarcia na 1 stycznia 2013 r.
Ze względu na fakt, że Grupa Kapitałowa powstała w 2014 roku, dane porównawcze dla skonsolidowanego
sprawozdania finansowego stanowią dane ze sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej po przekształceniu na
MSSF na dzień 31 grudnia 2013 oraz 1 stycznia 2013 roku.
Zastosowanie MSSF miało następujący wpływ na sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej:

Wykazanie i objaśnienie różnic pomiędzy skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg polskich
zasad rachunkowości, a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym wg MSSF.

Bilans na dzień 1 stycznia 2013r

Ustawa
o rachunkowości
sprawozdanie
finansowe
zatwierdzone

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

95 566,03
29 851,95
7 178,08
51 660,00
6 876,00
7 240 961,79
2 558 441,63
1 215 291,42
3 465 898,62
1 330,12
7 336 527,82

Kapitał własny
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

korekty UoR

0,00

Ustawa
o rachunkowości
sprawozdanie
finansowe po
korektach

Efekt
przejścia
na MSSF

MSSF

370 112,08
-43 849,90

95 566,03
29 851,95
7 178,08
51 660,00
6 876,00
7 197 111,89
2 144 479,65
1 215 291,42
3 465 898,62
371 442,20
7 292 677,92

2 514 591,73 2 610 157,76
2 514 591,73 2 544 443,68
7 178,08
51 660,00
6 876,00
-2 514 591,73 4 682 520,16
-2 144 479,65
0,00
1 215 291,42
3 465 898,62
-370 112,08
1 330,12
0,00 7 292 677,92

6 913 931,74
238 379,94

-35 518,42
-8 331,48

6 878 413,32
230 048,46

184 216,14
7 336 527,82

-43 849,90

184 216,14
7 292 677,92

6 878 413,32
52 415,95 282 464,41
131 800,19 131 800,19
-184 216,14
0,00
0,00 7 292 677,92

-43 849,90
-413 961,98

Efekt przejścia na MSSF:
Pozostałe aktywa niematerialne zwiększono o kwotę 2.514.591,73 zł stanowiącą przeniesienie: kwoty 2.144.479,65 zł z
zapasów zakończonych produktów gotowych (wytworzonych przez Spółkę Dominującą gier) i produkcji w toku oraz
kwoty 370.112,08 zł z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych nakładów na rozwój technologii (projekt
Innotech opisany w nocie 22) w związku z zaklasyfikowaniem tych kosztów jako zakończonych prac rozwojowych.
Zobowiązania krótkoterminowe zwiększono o kwotę 52.415,95 zł stanowiącą wynik przeniesienia kwoty 131.800,19 zł
do zobowiązania z tytułu podatku dochodowego celem wyodrębnienia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz
przeniesienia kwoty 184.216,14 zł z rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych.
Korekty UoR:
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Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Spółka Dominująca
zidentyfikowała błąd w kwalifikowaniu do aktywowanych kosztów na projekty gier wydatków marketingowych. Wydatki
te powinny zostać odniesione bezpośrednio w koszty okresu, w którym zostały poniesione. W wyniku szczegółowego
przeglądu pozycji nakładów ustalono, iż koszty na 31 grudnia 2013 r. były zaniżone o kwotę 145.210,90 zł, a koszty lat
poprzednich o kwotę 43 849,90 zł. Korekta odniesiona została na wynik z lat ubiegłych.

Bilans na dzień 31.12.2013 r.
Ustawa
o rachunkowości
sprawozdanie
finansowe
opublikowane
Aktywa trwałe
Pozostałe aktywa niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Pozostałe aktywa
Aktywa razem

589 514,42
466 671,58
63 180,84
51 660,00
8 002,00
8 123 154,38
3 442 289,42
916 629,25
3 740 966,94
23 268,77
8 712 668,80

Kapitał własny
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów
Pasywa razem

7 922 298,39
284 096,64
506 273,77
8 712 668,80

Ustawa
o rachunkowości

korekty UoR

0

-189 060,80
-368 009,13

178 948,33
-189 060,80
-153 139,25
-35 921,55
-189 060,80

589 514,42
466 671,58
63 180,84
51 660,00
8 002,00
7 934 093,58
3 074 280,29
916 629,25
3 740 966,94
202 217,10
8 523 608,00
7 769 159,14
146 057,38
102 117,71
506 273,77
8 523 608,00

Efekt przejścia
na MSSF

3 253 228,62
3 253 228,62

-3 253 228,62
-3 074 280,29

-178 948,33

189 937,89
-189 937,89

MSSF

3 842 743,04
3 719 900,20
63 180,84
51 660,00
8 002,00
4 680 864,96
0,00
916 629,25
3 740 966,94
23 268,77
8 523 608,00
7 769 159,14
335 995,27
102 117,70
316 335,89
8 523 608,00

Efekt przejścia na MSSF:
Pozostałe aktywa niematerialne zwiększono o kwotę 3.253.228,62 zł stanowiącą przeniesienie: kwoty 3.074.280,29 zł z
zapasów zakończonych produktów gotowych (wytworzonych przez Spółkę Dominującą gier) i produkcji w toku oraz
kwoty 178.948,33 zł z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych nakładów na rozwój technologii (projekt
Innotech opisany w nocie 22) w związku z zaklasyfikowaniem tych kosztów jako zakończonych prac rozwojowych.
Zobowiązania krótkoterminowe zwiększono o kwotę 189.937,89 zł stanowiącą wynik przeniesienia kwoty 189.937,89 zł
z rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych.
Korekty UoR:
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Spółka Dominująca
zidentyfikowała błąd w kwalifikowaniu do aktywowanych kosztów na projekty gier wydatków marketingowych. Wydatki
te powinny zostać odniesione bezpośrednio w koszty okresu, w którym zostały poniesione. W wyniku szczegółowego
przeglądu pozycji nakładów ustalono, iż koszty na 31 grudnia 2013 r. były zaniżone o kwotę 145.210,90 zł, a koszty lat
poprzednich o kwotę 43.849,90 zł (razem 189.060,80 zł.). Korekta odniesiona została na wynik z lat ubiegłych.
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Uzgodnienie w yniku netto na dzień 31 grudnia 2013r
Ustaw a
o
rachunkow ości
spraw ozdanie korekty UoR
finansow e
opublikow ane
Uzgodnienie w yniku za rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody netto ze sprzedaży i
zrów nane z nim i, w tym
5 708 575,28
Przychody netto ze sprzedaży produktów
4 304 748,91
Zmiana stanu produktów
1 403 826,37
Koszty działalności operacyjnej
4 356 092,91
Amortyzacja
195 884,59
Zużycie materiałów i energii
33 918,78
Usługi obce
1 778 381,34
Podatki i opłaty
5 781,04
Wynagrodzenia i św iadczenia pracow nicze
2 187 122,48
Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia
Pozostałe koszty rodzajow e
Zysk/(Strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansow e
Koszty finansow e
Zysk/(Strata) brutto
Podatek dochodow y
Zysk/(Strata) netto

9 240,08
145 764,60
1 352 482,37
41 428,51
110,64
1 393 800,24
2 064,39
111 622,98
1 284 241,65
275 875,00
1 008 366,65

Ustaw a
o rachunkow ości

-145 210,90
-145 210,90
0,00

-145 210,90

-145 210,90

-145 210,90
-27 590,00
-117 620,90

5 563 364,38
4 304 748,91
1 258 615,47
4 356 092,91
195 884,59
33 918,78
1 778 381,34
5 781,04
2 187 122,48
9 240,08
145 764,60
1 207 271,47
41 428,51
110,64
1 248 589,34
2 064,39
111 622,98
1 139 030,75
248 285,00
890 745,75

Efekt przejścia
na MSSF

-1 258 615,47
-1 258 615,47
1 813 558,60
-24 734,93
-1 106 712,30
-4 818,04
-1 821 138,42
-9 240,08
-105 530,30

MSSF

5 563 364,38
4 304 748,91
0,00
3 097 477,44
2 009 443,19
9 183,85
671 669,04
963,00
365 984,06
0,00
40 234,30
1 207 271,47
41 428,51
110,64
1 248 589,34
2 064,39
111 622,98
1 139 030,75
248 285,00
890 745,75

Efekt przejścia na MSSF:

W związku ze zmianą klasyfikacji nakładów ponoszonych na produkcję gier komputerowych z zapasów (klasyfikacja wg
UoR) do wartości niematerialnych i prawnych (klasyfikacja wg MSR/MSSF) wykazano zmiany prezentacji kosztów
uwzględnionych w zmianie stanu produktów (klasyfikacja wg UoR) zgodnie z zapisami księgowymi.

20.4

20.4.1

Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

Oświadczenie o zbadaniu historycznych informacji finansowych przez biegłego rewidenta
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A.

Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) oraz z Rozporządzeniem Delegowanym
Komisji (UE) nr 486/2012 z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do
formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych
warunków, a także w odniesieniu do wymogów informacyjnych (Dz. Urz. UE L 150 z 9.06.2012 r.), przeprowadziliśmy
badanie prezentowanych w nim skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej 11 bit
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studios S.A., dla której spółka 11 bit studios S.A. jest Spółką Dominującą za lata zakończone odpowiednio dnia 31
grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku, zwanych dalej historycznymi informacjami finansowymi.
Za przedstawione skonsolidowane historyczne informacje finansowe, jak również prawidłowość ich ustalenia,
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A., dalej zwanej Emitentem.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym
historycznych informacji finansowych.
Badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa stosownie do postanowień:
- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami),
zwane dalej „Ustawą o rachunkowości”, oraz
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy skonsolidowane historyczne
informacje finansowe nie zawierają istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie - w dużej
mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w
skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych, a także ocenę stosowanej polityki rachunkowości,
dokonanych przez Zarząd Emitenta znaczących szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanych
historycznych informacji finansowych. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam
wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.
W naszej opinii skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone we wszystkich istotnych
aspektach

zgodnie

z

Międzynarodowymi

Standardami

Rachunkowości,

Międzynarodowymi

Standardami

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego Emitenta w okresach prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Piotr Sokołowski
Biegły rewident
Nr ewidencyjny 9752
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym
73:
Piotr Sokołowski – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.
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20.4.2

Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta

Poza historycznymi informacjami finansowymi Emitenta żadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie nie zostały
zbadane ani przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów.

20.4.3

Źródło danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych

W przypadku danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych Emitenta zostało podane odpowiednie
źródło danych, a dane te zostały oznaczone jako niezbadane.
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20.5. Data najnowszych informacji finansowych
Po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta (rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2014 r.) Emitent sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I, II i III kwartał
2015 roku. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I, II i III kwartał 2015 roku nie zostały poddane przeglądowi
przez biegłego rewidenta.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za I i za II kwartał zostały opublikowane pod następującymi adresami:
1) sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2015 r.
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=11B&id=79464&id_tr=4
2) sprawozdanie skonsolidowane za II kwartał 2015 r.
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=11B&id=84252&id_tr=4

154

20.6

Śródroczne i inne informacje finansowe

1. WYBRANE DANE FINANSOWE
Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane zawarte w poniższych tabelach zostały przeliczone na EURO według
poniższych zasad.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy
Bank Polski.

30 września 2015

30 września 2014

31 grudnia 2014

4,2386 PLN

4,1755 PLN

4,2623 PLN

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako
średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.

III kwartał 2015

I-III kwartał 2015

III kwartał 2014

I-III kwartał 2014

4,1585 PLN

4,1585 PLN

4,1803 PLN

4,1803 PLN

1.1.

DANE SKONSOLIDOWANE (PLN)

Skonsolidowany bilans

30.09.2015 (PLN)

30.09.2014
(PLN)

30.09.2015 (EUR)

30.09.2014 (EUR)

Aktywa razem

28 611 740

7 613 305

6 750 281

1 823 328

Aktywa trwałe

7 200 256

5 704 603

1 698 734

1 366 208

Pozostałe aktywa niematerialne

7 035 027

5 526 476

1 659 753

1 323 548

Aktywa obrotowe

21 411 484

1 908 702

5 051 546

457 119

Środki pieniężne

19 159 342

1 064 982

4 520 205

255 055

Pasywa razem

28 611 741

7 613 305

6 514 354

1 823 328

Kapitał własny

26 574 547

6 566 826

6 033 725

1 572 704

Zobowiązania i rezerwy

2 037 194

1 046 479

480 629

250 624

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

01.07.2015 30.09.2015 (PLN)

01.07.2014 30.09.2014 (PLN)

01.07.2015 30.09.2015 (EUR)

01.07.2014 30.09.2014 (EUR)

Przychody ze sprzedaży

3 746 395

1 001 304

900 901

240 785

Amortyzacja

733 699

587 469

176 434

141 269

Zysk z działalności operacyjnej

1 577 398

(42 7930)

379 319

(10 290)

EBITDA

2 311 097

546 676

555 753

130 979

Zysk (strata) brutto

1 969 395

(14 696)

473 583

(3 534)
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Zysk (strata) netto

1 826 245

(23 025)

439 160

(5 537)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

01.01.2015 30.09.2015 (PLN)

01.01.2014 30.09.2014 (PLN)

01.01.2015 30.09.2015 (EUR)

01.01.2014 30.09.2014 (EUR)

Przychody ze sprzedaży

15 917 625

1 593 706

3 807 771

381 242

Amortyzacja

1 989 763

1 782 201

475 986

426 333

Zysk z działalności operacyjnej

11 109 897

(1 231 855)

2 657 679

(294 681)

EBITDA

13 099 660

550 346

3 133 665

131 652

Zysk (strata) brutto

11 561 529

(1 195 975)

2 765 718

(286 098)

Zysk (strata) netto

9 555 025

(1 204 3030

2 285 727

(288 090)

Skonsolidowany rachunek przepływów
pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

01.01.2015 30.09.2015 (PLN)

01.01.2014 30.09.2014 (PLN)

01.01.2015 30.09.2015 (EUR)

01.01.2014 30.09.2014 (EUR)

14 180 457

971 110

3 392 210

232 306

(2 728 909)

(3 649 006)

(652 802)

(872 920)

(60 589)

1 971

(14 494)

471

Przepływy pieniężne netto razem

11 390 959

(2 675 958)

2 724 914

(640 142)

1.2.

DANE JEDNOSTKOWE 11 BIT STUDIOS (PLN)

Jednostkowy bilans

30.09.2015
(PLN)

30.09.2014
(PLN)

30.09.2015
(euro)

30.09.2014
(euro)

Aktywa razem

28 583 654

7 531 835

6 743 655

1 803 816

Aktywa trwałe

7 208 656

5 709 723

1 700 716

1 367 435

Pozostałe aktywa niematerialne

7 035 027

5 526 476

1 659 753

1 323 548

Aktywa obrotowe

21 374 998

1 822 112

5 042 938

436 382

Środki pieniężne

19 105 707

976 461

4 507 551

233 855

Pasywa razem

28 583 654

7 531 835

6 743 655

1 803 816

Kapitał własny

26 628 754

6 558 671

6 282 441

1 570 751

Zobowiązania i rezerwy

1 954 900

973 163

461 214

233 065

Jednostkowy rachunek zysków i strat

01.07.2015 30.09.2015 (PLN)

01.07.2014 30.09.2014 (PLN)

01.07.2015 30.09.2015 (EUR)

01.07.2014 30.09.2014 (EUR)

Przychody ze sprzedaży

3 550 371

796 469

853 762

191 528

Amortyzacja

733 699

587 469

176 434

141 269

Zysk z działalności operacyjnej

1 647 968

(52 293)

396 289

(12 575)

EBITDA

2 381 667

535 176

572 723

128 694

Zysk (strata) brutto

2 036 630

(24 205)

489 751

(5 821)

Zysk (strata) netto

1 893 179

(29 210)

455 255

(7 024)

Jednostkowy rachunek zysków i strat

01.01.2015 30.09.2015 (PLN)

01.01.2014 30.09.2014 (PLN)

01.01.2015 30.09.2015 (EUR)

01.01.2014 30.09.2014 (EUR)

Przychody ze sprzedaży

15 588 825

1 388 871

3 729 116

332 242

Amortyzacja

1 989 763

1 782 201

475 986

426 333

Zysk z działalności operacyjnej

11 182 138

(1 241 355)

2 674 961

(296 954)

EBITDA

13 171 901

540 846

3 150 946

129 380
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Zysk (strata) brutto

11 630 436

(1 205 483)

2 782 201

(288 372)

Zysk (strata) netto

9 623 932

(1 210 499)

2 302 211

(289 572)

Jednostkowy rachunek przepływów
pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

01.01.2015 30.09.2015 (PLN)

01.01.2014 30.09.2014 (PLN)

01.01.2015 30.09.2015 (EUR)

01.01.2014 30.09.2014 (EUR)

14 249 118

704 794

3 408 635

168 599

(2 728 909)

(3 649 066)

(652 802)

(872 920)

(58 494)

179 766

(13 993)

43 003

Przepływy pieniężne netto razem

11 461 715

(2 764 506)

2 741 840

(661 318)
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W III kwartale 2015 r. głównym źródłem przychodów i zysków Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej 11 bit studios, była
sprzedaż gry „This War of Mine” („TWoM”). Gra, mimo że od jej premiery (w wersji na komputery PC) minął już ponad
rok, cieszy się dużym zainteresowaniem graczy co przekłada się na istotny wzrost wyników Grupy w porównaniu z
analogicznym okresem 2014 r. W III kwartale przychody skonsolidowane 11 bit studios wyniosły blisko 3,75 mln zł. Rok
wcześniej przekraczały niewiele 1 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 1,58 mln zł wobec 42 tys. zł straty rok wcześniej a
netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) prawie 1,83 mln zł wobec 23 tys. zł straty przed rokiem.
Istotny wpływ na zarobek w tej pozycji miało rozwiązanie rezerwy (0,39 mln zł) zawiązanej w II kwartale na poczet
rozliczeń związanych z zaniechanym projektem realizowanym w ramach programu INNOTECH. W pierwszych dziewięciu
miesiącach tego roku przychody skonsolidowane 11 bit studios wyniosły już prawie 15,92 mln zł czyli były 10-krotnie
większe niż rok wcześniej. Zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, zamknął się kwotą 9,55 mln
zł wobec 1,2 mln zł straty przed rokiem. Był zatem wyższy niż w całym 2014 r.
Utrzymująca się na wysokim poziomie sprzedaż „TWoM” to m.in. efekt działań podejmowanych przez Spółkę, w tym
wypuszczania dodatków do gry, które przyjmowane są bardzo pozytywnie przez społeczność związaną z tytułem oraz
wydawania gry na kolejne platformy sprzętowe. 15 lipca na rynek trafiła wersja „TWoM” na tablety co miało istotny
wpływ na wyniki Grupy za III kwartał. 11 listopada miała z kolei miejsce premiera „TWoM” w wersji na smartfony. 29
stycznia 2016 r. planowana jest premiera „TWoM” w wersji na konsole PS4 i Xbox One.
Zgodnie z założeniami rozwijał się też w III kwartale pion wydawniczy 11 bit launchpad, który odpowiada za wydawanie
gier tworzonych przez 11 bit studios oraz tytułów produkowanych przez zewnętrzne studia. Pion planuje w 2016 r. co
najmniej trzy tego typu premiery co będzie miało istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej. Prace nad grami
powstającymi obecnie w ramach 11 bit launchpad są mocno zaawansowane. Zespół zarządzający 11 bit launchpad
intensywnie pracuje nad pozyskiwaniem kolejnych tytułów do portfolio. W tym celu uczestniczy w najważniejszych
imprezach branżowych. W ramach poszukiwań zespół 11 bit launchpad w ostatnich miesiącach odwiedził m.in. targi PAX
Prime w Seattle, Google Playtime w Londynie i PGA w Poznaniu. Zespół prowadzi aktualnie negocjuje warunki
współpracy z dwoma kolejnymi studiami, których tytuły mogą uzupełnić portfolio wydawnicze na lata 2016/2017.
Dużo zmian dokonało się też w spółce zależnej Games Republic, który zarządza platformą gamesrepublic.com. Na
koniec III kwartału 2015 roku w ofercie gamesrepublic.com było już blisko 1200 tytułów. Serwis kontynuował proces
pozyskiwania nowych klientów poprzez kolejne akcje marketingowe (m.in duża kampania marketingowa na Twiterze,
skierowana głównie do klientów w Wielkiej Brytanii). Kontynuowano także współpracę z YouTuberami (powstało 15
materiałów w sieci LifeTube oraz ponad 45 materiałów vloggerów bezpośrednio współpracujących z GR). Serwis
uczestniczył także w festiwalu Pixel Heaven 2015. Platforma podpisała też umowy z kolejnymi wydawcami
m.in.: Nomad Games (seria „Talisman”), Meridian 4, Iceberg Interactive, Kalypso oraz Focus Home Interactive. Oferta
została także uzupełniona o kolejne tytuły z back catalogu: Ubisoft, Rockstar oraz Square Enix. W serwisie odbyły się
premiery największych tytułów III kwartału m.in „Mad Max”, „NBA 2K16”, „F1 2015”, „Company of Heroes 2: The
British Forces”, „MGS V The Phantom Pain”, „Crusader Kings II: Horse Lords DLC”, „Pillars of Eternity: The White March
I”. Klienci mogli też składać zamówienia pre-orderowe na m.in: „Guild Wars 2: Heart of Thorns”, „Fallout 4”, „Blood
Bowl 2”, „Mighty No. 9”, „The Division”, „Anno 2205”, „Heroes VII”, „AC Syndicate”, „One Piece Pirate Warriors”,
„Sword Coast: Legends”, „Sid Meier's Civilization Beyond Earth: Rising Tide” oraz „XCOM 2”. Odbyły się także premiery
gier indie, m.in. „Stasis” , „Anna's Quest”, „Grand Ages: Medieval” i „This War of Mine” w wersji na Androida. 26
sierpnia serwis uruchomił promocję na wybrane tytuły pre-orderowe, podczas której klienci przy zakupie otrzymywali
kopie „This War of Mine” w prezencie.
Kolejne miesiące przyniosą ważne zmiany technologiczne platformy, które w ocenie Spółki, powinny przełożyć na
poprawę jej wyników finansowych. Za ich implementację, od początku października, odpowiada nowy dyrektor
zarządzający, którym został Dariusz Nazim wcześniej związany m.in z grupą CD Projekt oraz cdp.pl, gdzie odpowiadał
za platformę cyfrową, a od stycznia 2015 roku również e-commerce.
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3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ 11 BIT
STUDIOS
3.1.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
(PLN)
01.07.2015
- 30.09.2015

01.01.2015
- 30.09.2015

01.07.2014
- 30.09.2014

01.01.2014
- 30.09.2014

Przychody ze sprzedaży

3 746 395

15 917 625

1 001 304

1 593 706

Pozostałe przychody operacyjne

103 158

192 435

7 807

55 083

Razem przychody z działalności operacyjnej

3 849 553

16 110 060

1 009 111

1 648 789

Amortyzacja

(733 699)

(1 989 763)

(587 469)

(1 782 201)

Zużycie surowców i materiałów

(7 635)

(26 332)

(8 915)

(12 597)

Usługi obce

(1 292 557)

(2 135 175)

(357 286)

(697 324)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

(135 224)

(360 723)

(69 524)

(258 509)

Podatki i opłaty

(1 054)

(3 368)

(623)

(1 926)

Pozostałe koszty operacyjne

(101 987)

(484 801)

(28 087)

(128 088)

Razem koszty działalności operacyjnej

(2 272 156)

(5 000 162)

(1 051 904)

(2 880 645)

Zysk na działalności operacyjnej

1 577 397

11 109 898

(42 793)

(1 231 856)

Przychody finansowe

391 997

451 641

28 097

36 842

Koszty finansowe

0

(8)

0

(962)

Zysk przed opodatkowaniem

1 969 394

11 561 531

(14 696)

(1 195 976)

Podatek dochodowy

(143 150)

(2 006 504)

(8 328)

(8 328)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 826 244

9 555 027

(23 024)

(1 204 304)

Zysk netto z działalności zaniechanej

0

0

0

0

ZYSK NETTO

1 826 244

9 555 027

(23 024)

(1 204 304)

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 826 244

9 555 027

(23 024)

(1 204 304)

Udziałom niedającym kontroli

0

0

0

0

Zwykły

0,82

4,31

(0,01)

(0,54)

Rozwodniony

0,81

4,31

(0,01)

(0,52)

01.07.2015
- 30.09.2015

01.01.2015
- 30.09.2015

01.07.2014
- 30.09.2014

01.01.2014
- 30.09.2014

ZYSK NETTO

1 826 244

9 555 027

(23 024)

(1 204 304)

Pozostałe całkowite dochody

0

0

0

0

Składniki, które mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:

0

0

0

0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych:

0

0

0

0

- Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych powstałe w bieżącym roku

(1 323)

(1 323)

1 970

1 970

Działalność kontynuowana

Działalność zaniechana

Zysk netto przypadający:

Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej:
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Pozostałe całkowite dochody netto razem

0

0

0

0

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1 824 921

9 553 704

(21 054)

(1 202 334)

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 824 921

9 553 704

(21 054

(1 202 334)

Udziałom niedającym kontroli

0

0

0

0

Suma całkowitych dochodów przypadająca:

3.2.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (PLN)
stan na 30.09.2015 r.

stan na 31.12.2014 r.

Rzeczowe aktywa trwałe

108 421

103 580

Pozostałe aktywa niematerialne

7 035 027

6 300 723

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

0

140 977

Pozostałe aktywa

56 808

51 660

Aktywa trwałe razem

7 200 256

6 596 940

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

2 040 635

7 223 043

Należnosci z tytułu podatku dochodowego

191 971

0

Pozostałe aktywa krótkoterminowe

19 536

17 391

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

19 159 342

7 768 383

Aktywa obrotowe razem

21 411 484

15 008 817

Aktywa razem

28 611 740

21 605 757

stan na 30.09.2015 r.

stan na 31.12.2014 r.

Kapitał podstawowy

221 720

221 720

Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną

4 285 934

4 285 934

Kapitał zapasowy

12 650 308

3 414 645

Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w akcjach

54 946

54 946

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

10 853

12 949

Zyski zatrzymane

9 350 786

9 031 422

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

26 574 547

17 021 616

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

0

0

Kapitał własny razem

26 574 547

17 021 616

Przychody przyszłych okresów

874 915

1 105 628

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

28 855

0

Zobowiązania długoterminowe razem

903 770

1 105 628

AKTYWA
Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
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Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

718 462

1 238 313

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

0

1 826 778

Przychody przyszłych okresów

414 961

413 422

Zobowiązania krótkoterminowe razem

1 133 424

3 478 513

Zobowiązania razem

2 037 194

4 584 142

Pasywa razem

28 611 740

21 605 757
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3.3.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA
2015 ROKU (PLN)

za okres 01.01.2015 – 30.09.2015

Kapitał
podstawowy

Kapitał z
nadwyżki
wartości
emisyjnej
ponad wartość
nominalną

Stan na 1 stycznia 2015 roku

221 720

Zysk netto za rok obrotowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
rezerwowy z
tytułu
płatności w
akcjach

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

4 285 934

3 414 645

54 946

12 949

9 031 422

17 021 616

0

17 021 614

0

0

0

0

0

9 555 027

9 555 027

0

9 555 027

Pozostałe całkowite dochody za rok
obrotowy (netto)

0

0

0

0

(2 096)

0

(2 096)

0

(1 323)

Suma całkowitych dochodów

0

0

0

0

(2 096)

9 555 027

9 552 931

0

9 553 704

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy

0

0

9 235 663

0

0

(9 235 663)

0

0

0

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie
akcji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stan na 30 września 2015 roku

221 720

4 285 934

12 650 308

54 946

10 853

9 350 786

26 574 547

0

26 575 318

Dane porównanwcze
za okres 01.01.2014 – 30.09.2014

Kapitał
podstawowy

Kapitał
z nadwyżki
wartości
emisyjnej
ponad wartość
nominalną

Kapitał
zapasowy

Kapitał
rezerwowy
z tytułu
płatności
w akcjach

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane

Przypadające
akcjonariuszom
jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

Stan na 1 stycznia 2014 roku

221 720

4 285 934

2 406 278

0

0

855 227

7 769 159

0

7 769 159

Zysk netto za rok obrotowy

0

0

0

0

0

(1 204 304)

(1 204 304)

0

(1 204 304)

Pozostałe całkowite dochody za rok
obrotowy (netto)

0

0

0

0

1 970

0

1 970

0

1 970

Suma całkowitych dochodów

0

0

0

0

1 970

(1 204 304)

(1 202 334)

0

(1 202 304)

Przeniesienie wyniku na kapitał zapasowy

0

0

1 008 367

0

0

(1 008 367)

0

0

0

Ujęcie płatności dokonywanych na bazie
akcji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stan na 30 września 2014 roku

221 720

4 285 934

3 414 645

0

1 970

(1 347 444)

6 566 825

0

6 566 825
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Część III
3.4.

Dokument Rejestracyjny
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
(PLN)
01.01.2015 - 30.09.2015

01.01.2014 - 30.09.2014

9 555 025

(1 204 303)

Amortyzacja

1 989 763

1 782 201

Inne korekty

58 494

(179 766)

4 985 289

109 301

(6 194 821)

(13 457)

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów

(68 432)

145 602

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

10 325 318

(639 578)

Zapłacony podatek dochodowy

3 855 139

151 767

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

14 180 457

791 345

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe

(2 728 909)

(3 649 066)

Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z
działalnością inwestycyjną

(2 728 909)

(3 649 066)

Inne wpływy finansowe

(60 589)

181 736

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

(60 589)

181 736

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

11 390 959

(2 675 985)

7 768 383

3 740 967

19 159 342

1 064 982

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy
Korekty:

Zmiany w kapitale obrotowym:
Zwiększenie / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych zobowiązań

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
sprawozdawczego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
sprawozdawczego

okresu
okresu

4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
1. Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
W dniu 10 września 2015 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki w obrocie
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Podstawa sporządzenia i oświadczenie o zgodności
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o przejściu Spółki 11 bit studios na Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (dalej „MSSF”) od
roku 2015 pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym. Do
prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Spółka załączyła
swoje pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF. Datą przejścia na MSSF był 1
stycznia 2013 roku. W związku z powyższym poniższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie śródroczne zostało
sporządzone w oparciu o te same zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto co
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sprawozdanie zamieszczone w prospekcie emisyjnym, które to opisano w Nocie 3 poniżej, a w zakresie
ujawnień poniższe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
(MSR 34) – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zatwierdzonym przez Unię Europejską.

3. Stosowane zasady rachunkowości
3.1. Okres i zakres sprawozdania
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje
sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku i zawiera dane porównawcze:

okres




Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – na dzień 31 grudnia 2014 roku;
Skonsolidowane rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody – za okres 9 miesięcy zakończony
30 września 2014 roku;
 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – za okres od 1 stycznia do 30 września
2014 roku;
 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
2014 roku.
3.2 Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej
się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie istnieją żadne
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową.
3.3. Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej i jej jednostkę
zależną. Jednostka Dominująca posiada kontrolę, jeżeli:
 posiada władzę nad danym podmiotem,
 podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu
swojego zaangażowania w danej jednostce,
 ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Spółkę Dominującą, a
kończy w chwili utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje
się w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty
przejęcia przez Spółkę Dominująca kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.
W razie konieczności sprawozdania finansowe spółki zależnej koryguje się w taki sposób, by dopasować
stosowane przez nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej.
Podczas konsolidacji wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, koszty i
przepływy pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy Kapitałowej podlegają
całkowitej eliminacji.
3.4. Ujmowanie przychodów
Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują sprzedaż produktów wyprodukowanych przez Grupę, do
których ma ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie i
dystrybucję oraz świadczone usługi na rzecz innych podmiotów.
Przychody ze sprzedaży produktów i świadczenia usług ujmuje się w momencie, gdy zostały spełnione
następujące warunki:







Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów lub
wykonała usługę,
Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi produktami w stopniu w jakim
zazwyczaj funkcję tę realizuje wobec produktów do których ma się prawo własności, ani też nie
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
kwotę przychodów można ocenić w sposób wiarygodny,
istnieje prawdopodobieństwo, ze Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Grupę w związku z transakcją, można
wycenić w wiarygodny sposób.
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Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z
przeprowadzaną transakcją jest prawdopodobne.
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o
przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz
inne podatki związane ze sprzedażą.
Przychody, w transakcjach w których Grupa występuje jako agent, Grupa rozpoznaje przychody w wysokości
marży uzyskiwanej na transakcjach, po pomniejszeniu o koszty opłat uiszczanych na rzecz stron trzecich.
Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo
uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód
odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres
ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika
aktywów w momencie początkowego ujęcia.
Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod
warunkiem, że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się
wiarygodnie wycenić wysokość przychodu).
3.5. Koszty
Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie porównawczym.
3.6. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie
waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane
w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane
w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia
wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z
wyjątkiem różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem jednostki
zagranicznej, z którą nie planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są prawdopodobne, stanowiących
część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną za granicą i ujmowanych pierwotnie w pozostałych
całkowitych dochodach oraz przenoszone z kapitału na zysk/stratę w momencie zbycia inwestycji netto.
Przy konsolidacji aktywa i zobowiązania jednostki zlokalizowanej za granicą przelicza się na walutę polską po
kursie obowiązującym na dzień bilansowy. Przychody i koszty są przeliczane przy użyciu kursu średniego dla
danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji gdy wahania kursów są znaczące (wtedy stosuje się
kursy wymiany z dat dokonania transakcji). Wszelkie różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych
dochodach i wartości skumulowanej w kapitale.
W ramach działalności Grupy różnice kursowe w przeważającej większości związane są z przychodami z
realizowanej sprzedaży eksportowej i wynikającymi z niej należnościami handlowymi. Grupa prezentuje różnice
kursowe w kosztach lub przychodach finansowych, co pozwala na pełniejszą analizę wyników spółki oraz źródeł
i przyczyn powstawania przychodów i kosztów
3.7. Dotacje rządowe
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma
takie dotacje.
Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako
koszty, których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem
udzielenia jest zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody
w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych
kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.
Dotacje rządowe należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego
wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w
okresie, kiedy stają się wymagalne.
3.8. Podatek
Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
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3.8.1. Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w
związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w
danym roku obrotowym.
3.8.2. Podatek odroczony
Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i
zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania
stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje
się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której
jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic
przejściowych.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a
w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki
podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na
dzień bilansowy wartości bilansowych aktywów i zobowiązań.
3.8.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres
Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym.
3.9. Aktywa niematerialne

3.9.1. Nabyte aktywa niematerialne
Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu
pomniejszonego o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym
okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji
podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się
prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się
według kosztu pomniejszonego o skumulowaną utratę wartości.
Licencje są ujmowane według cen nabycia po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a
także odpisy z tytułu utraty ich wartości. Licencje są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich
przewidywanego użytkowania (od 2 do 5 lat).
3.9.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.
Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:






z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak
aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,
istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,
składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz
jego użytkowania i sprzedaży,
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 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w
bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych
we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny
nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte
aktywa niematerialne.
3.9.3. Amortyzacja aktywów niematerialnych
Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych dzieli się na zakończone i
niezakończone prace rozwojowe.
Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem oprogramowania dla gier komputerowych podlegają
amortyzacji liniowej przez okres 12-18 miesięcy na podstawie oszacowań Zarządu podmiotu Dominującego co
do możliwości czerpania korzyści ekonomicznych ze skapitalizowanych kosztów i możliwości generowania
przychodów.
Niezakończone prace rozwoje, jako nieamortyzowane wartości niematerialne podlegają nie rzadziej niż rocznie
testowaniu pod kątem utraty wartości.
Koszty silnika służącego do produkcji gier komputerowych amortyzowane są przez 36 miesięcy i kapitalizowane
w wartości wytwarzanego programowania do gier komputerowych.
3.9.4. Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych
Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze
użycie lub zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania
składnika aktywów niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością
bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie.

3.10.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte
odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie
rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Grupy.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż
środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania,
wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z
prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmian w szacunkach).
Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, że nie
uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze
zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w
którym dane składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze
sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).
Zgodnie z oszacowaniem Zarządu jednostki dominującej przyjęte zostały określone okresy ekonomicznego
użytkowania aktywów trwałych:
Maszyny i urządzenia (od 1 do 5 lat)

3.11.

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i
aktywów niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika
aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie
wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów
generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie
wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych
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jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie
przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do
użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują
przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o
koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej
aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Zarząd 11 bit studios w sposób ciągły, szczególnie na zakończenie roku bilansowego, dokonuje analizy i
przeglądu każdego z produktów (gier), nad którymi pracuje Spółka pod względem zaawansowania prac w
stosunku do zakładanego harmonogramu, jakości wykonania, jakości rozgrywki (gameplay) i spodziewanego
potencjału sprzedażowego.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej
przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości
odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
3.12.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług są prezentowane według kwot pierwotnie
z uwzględnieniem odpisu aktualizującego, gdy istnieje ryzyko odzyskania należności.

zafakturowanych,

Gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
W przypadku dyskonta, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody
finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
należności, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębną pozycję.
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w rachunku zysków i strat w
pozostałe koszty operacyjne. Procent tworzonych odpisów aktualizujących oparty jest o dane historyczne i
odzwierciedla ryzyko spłaty należności. Wartość krótkoterminowych należności ujęta w bilansie jest zbliżona do
ich wartości godziwej.
3.13.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie,
inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech
miesięcy.
3.14.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Gdy
wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość zobowiązań jest ustalany poprzez zdyskontowanie
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
Zobowiązania z tytułu świadczeń dla pracowników z tytułu wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych i zwolnień
lekarskich są ujmowane w okresie, w którym dane usługi zostały wykonane w wartości niezdyskontowanych
spodziewanych świadczeń jakie mają być wypłacone w zamian za tę pracę.
3.15.

Rezerwy i zobowiązania warunkowe

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
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Za zobowiązania warunkowe Grupa Kapitałowa uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń,
których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub
wielu niepewnych przyszłych zdarzeń nieobjętych całkowitą kontrolą Spółek Grupy Kapitałowej oraz obecny
obowiązek, którego nie ujęto w sprawozdaniu finansowym z powodu braku prawdopodobieństwa konieczności
wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku lub w
przypadku, gdy kwoty zobowiązania nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. Kwoty zobowiązań
warunkowych są ujawnione w notach dodatkowych do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3.16.

Leasing operacyjny

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca
czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika
aktywów.
3.17.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy obejmuje kapitał Podmiotu Dominującego – 11 bit studios S.A. unormowany przepisami
kodeksu spółek handlowych, odzwierciedlający nominalną wartość akcji pokrytych gotówką. Kapitał zakładowy
jest wykazywany według wartości nominalnej (zgodnej ze statutem Jednostki Dominującej oraz wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego).
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku i wykorzystywany zgodnie ze statutem lub umową jednostek
Grupy Kapitałowej.

Niepodzielony wynik finansowy obejmuje:


niepodzielone zyski/ niepokryte straty z lat ubiegłych spółek Grupy,



wynik finansowy roku bieżącego.

3.17.1. Zysk netto i rozwodniony zysk na akcję
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez
średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Rozwodniony zysk na akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby
nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Spółka
posiada instrumenty powodujące rozwodnienie ilości akcji, w postaci warrantów subskrypcyjnych, dlatego też
jest prezentowany zysk rozwodniony.
3.17.2. Zarządzanie kapitałem
Podstawowym celem zarządzania kapitałem (rozumianego, jako kapitał własny w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej) Grupy 11 bit studios jest: utrzymanie optymalnej struktury kapitału w
długim okresie i zapewnienie dobrego standingu finansowego, który wspierałyby działalność operacyjną Grupy i
tym samym zwiększały jej wartość dla akcjonariuszy. Zarząd Jednostki Dominującej stale monitoruje
zmieniające się warunki ekonomiczne, w których działa Grupa i wprowadza na bieżąco stosowne zmiany w
zarządzaniu kapitałem. Ze względu fakt, że Grupa na dzień bilansowy jak i w okresach porównawczych nie
posiadała zadłużenia, nie monitorowała wskaźników zadłużenia w stosunku do kapitałów. Analiza kredytowa
spółki oparta jest na wielkości kapitału podstawowego.
3.18.

Płatności na bazie akcji

Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób
świadczących podobne usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich
przyznania.
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, na podstawie oszacowań Grupy
co do instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając
kapitał. Na każdy dzień bilansowy Grupa 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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Instrumenty finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka należąca do grupy staje się stroną umowy
instrumentu finansowego.
Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub
emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w
wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub
zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu
aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
ujmuje się bezpośrednio w wynik.
3.19.1. Aktywa finansowe
Grupa Kapitałowa zidentyfikowała jedynie aktywa finansowe w kategorii Pożyczki i należności.
Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub
możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są
według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem
utraty wartości.
Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem należności
krótkoterminowych, gdy efekt dyskontowania jest nieistotny.
Metoda efektywnej stopy procentowej
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i
alokacji dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta
szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów
stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów)
przez okres prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie,
do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych celem stwierdzenia
występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w
przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie
początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy
zmniejszeniu.
Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które
indywidualnie nie utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek
utraty wartości. Obiektywne przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować
doświadczenia Grupy z egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w
portfelu oraz zauważalne zmiany warunków ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty
należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu
będzie równa różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.

Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
Grupa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów
pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie
związane z nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę.
3.19.2. Zobowiązania finansowe
Grupa Kapitałowa zidentyfikowała Zobowiązania finansowe klasyfikowane do kategorii „Pozostałe zobowiązania
finansowe”.
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Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
inne zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą efektywnej stopy procentowej, chyba
że efekt dyskonta jest nieistotny.
Zaprzestanie ujmowania zobowiązań finansowych
Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub
należną ujmuje się w wynik.
3.20.

Rachunek przepływów pieniężnych

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
3.21.

Sprawozdawczość segmentowa

Sprawozdawczość dotycząca segmentów sprawozdawczych grupuje segmenty na poziomie części składowych
Grupy:




które angażują się w działalność gospodarczą, z której mogą uzyskiwać przychody i ponosić
koszty,
których wyniki są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie
decyzji operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji
zasobów i przy ocenie wyników działalności segmentu oraz
w przypadku, których dostępne są oddzielne informacje finansowe.

Głównym organem podejmującym decyzje w zakresie alokacji zasobów oraz dokonującym oceny wyników
działalności segmentów jest Zarząd 11 bit studios S.A.
Pomimo nie spełnienia kryteriów ilościowych będącym podstawą do wyodrębnienia segmentów operacyjnych
Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o wyodrębnieniu 2 segmentów operacyjnych:



Produkcja gier (Spółka 11 bit studios S.A.)
Globalna cyfrowa dystrybucji gier (Spółka Games Republic Limited).

Czynnikiem mającym wpływ na wydzielenie segmentów było powołanie 8 kwietnia 2014 r. spółki zależnej
Games Republic Limited, której działalność polega na sprzedaży detalicznej gier wideo, nie tylko własnych,
stworzonych przez 11 bit studios, ale również tytułów pochodzących od producentów z całego świata.
Działalność ta odbiega od działalności 11 bit studios, która zajmuje się tworzeniem gier wideo
Podstawą oceny działalności segmentów operacyjnych jest jest wynik na działalności operacyjnej
kontynuowanej za okres, które to dane pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych spółek wchodzących
do konsolidacji.
Grupa stosuje jednolite zasady rachunkowości dla obydwu segmentów. Są to zasady rachunkowości w oparciu, o
które zostało sporządzone niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Transakcje pomiędzy segmentami
dokonywane są na warunkach rynkowych i eliminowane na poziomie danych skonsolidowanych.

4. Informacje ogólne
Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A. (dalej także „Jednostka Dominująca”, „Podmiot
Dominujący”) została utworzona na podstawie umowy z dnia 7 grudnia 2009 roku w kancelarii notarialnej Pawła
Andrzeja Kani w Warszawie (Rep. Nr 16069/2009). Siedzibą Spółki Dominującej jest Warszawa (Polska).
Aktualnie Spółka Dominująca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350888.
Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład
organów zarządczych i nadzorujących Spółki Dominującej jest następujący:
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Zarząd:
Grzegorz Miechowski

-

Prezes Zarządu

Bartosz Brzostek

-

Członek Zarządu

Michał Drozdowski

-

Członek Zarządu

Przemysław Marszał

-

Członek Zarządu

Wojciech Ozimek

-

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Kruz

-

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Marter

-

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Sulima

-

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Czykiel

-

Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
struktura akcjonariatu Spółki Dominującej jest następująca:

Podmiot

Siedziba

Ilość akcji

% posiadanego
kapitału

% posiadanych
praw głosów

Bartosz Brzostek

Polska

218 696

9,86

9,86

Grzegorz Miechowski

Polska

169 696

7,65

7,65

Przemysław Marszał

Polska

127 130

5,73

5,73

Marcin Przasnyski

Polska

150 426

6,78

6,78

Michał Drozdowski

Polska

100 630

4,54

4,54

Pozostali Akcjonariusze

Polska

1 450 621

65,44

65,44

100,00%

100,00%

Razem

2 217 199

4.1 Informacje o Grupie Kapitałowej
W okresie między końcem roku 2014 a końcem III kwartału 2015 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy
Kapitałowej 11 bit studios.
Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej (dalej także „Grupa”) 11 bit studios wchodzą 11 bit studios S.A.
jako Spółka Dominująca oraz jedna spółka zależna (dalej także „jednostka zależna”, „podmiot zależny”). Grupa
nie posiada podmiotów stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.
Spółka zależna Games Republic Limited, została powołana 8 kwietnia 2014 roku z siedzibą na Malcie. Z tą datą
powstała Grupa Kapitałowa 11 bit studios S.A. Przedmiotem działalności Games Republic Limited jest
prowadzenie elektronicznej platformy globalnej dystrybucji gier wideo. 11 bit studios posiada 100 proc.
udziałów w Games Republic Limited.
Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych na dzień 30 września 2015 roku przedstawiają się
następująco:

Nazwa jednostki
zależnej
Games Republic Ltd.

Podstawowa działalność

Miejsce rejestracji i
prowadzenia działalności

Sprzedaż multiplatfomowych gier
Malta
wideo

Udział w kapitale
(proc.)

Udział w głosach
(proc.)

100

100
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Czas trwania działalności Spółki Dominującej oraz jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej jest
nieograniczony. Sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej sporządzone zostało za ten sam okres
sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółki wchodzącej w skład grupy jest rok kalendarzowy.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje:
- produkcję multiplatformowych gier wideo,
- sprzedaż multiplatformowych gier wideo.

4.2. Informacje dotyczące liczy osób zatrudnionych
W chwili obecnej Spółka pracuje lub współpracuje na podstawie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych z 53 osobami.
4.3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacyjna
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w polskich
złotych (PLN). Zarząd Spółki Dominującej uznał, że polski złoty jest walutą funkcjonalną i prezentacyjną Spółki
Dominującej. Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach
międzynarodowych i identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku
ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność jednostka jest decyzją subiektywną. Spółka Dominująca
monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty
funkcjonalnej Spółki Dominującej. Walutą funkcjonalną spółki zależnej jest euro. Dane finansowe spółki
zależnej zostały przekształcone na potrzeby niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego według zasad opisanych w Nocie 3.6 Waluty obce.

5. Przychody
Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący okres dla działalności kontynuowanej przedstawia się
następująco:

Przychody ze sprzedaży

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

15 917 625

1 593 706

Wzrost przychodów w okresie zakończonym 30 września 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego to głównie efekt utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży gry This War of Mine.

6. Segmenty operacyjne
Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Segment operacyjny

Działalności segmentu / Produkty i usługi

Produkcja gier
Globalna
dystrybucja gier

Tworzenie gier wideo oraz sprzedaż licencji na ich dystrybucję.
cyfrowa

Sprzedaż detaliczna gier wideo własnych i stron trzecich poprzez własną platformę
internetową

6.1. Przychody i wyniki segmentów
Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych
sprawozdawczością:
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Zysk na działalności operacyjnej
na segmencie

Przychody
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

PLN

PLN

Produkcja gier

15 588 825

1 388 871

11 182 139

(1 241 355)

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym

15 490 824

1 386 723

w tym sprzedaż innym segmentom

98 003

2 148

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

426 803

206 983

(72 241)

9 498

w tym sprzedaż klientom zewnętrznym

426 803

206 983

w tym sprzedaż innym segmentom

0

0

Wyłączenia miedzy segmentami

98 003

2 148

Razem z działalności kontynuowanej

15 917 625

1 593 706

11 109 898

(1 231 857)

Przychody finansowe

451 641

8

Koszty finansowe

8

0

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)

11 561 531

1 231 849

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości
Grupy opisana w Nocie 3. Zysk na działalności operacyjnej kontynuowanej segmentów to zysk wygenerowany
przez poszczególne segmenty. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i
oceniających wyniki finansowe segmentów.
6.2. Aktywa i zobowiązania segmentów
Stan na 30.09.2015

Stan na 30.12.2014

PLN

PLN

Produkcja gier

28 583 654

21 481 365

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

50 439

124 391

Razem aktywa segmentów

28 634 093

21 605 756

Razem aktywa skonsolidowane

28 615 020

21 605 756

produkcja gier

1 954 900

4 481 003

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

99 527

103 139

Razem zobowiązania segmentów

2 054 427

4 584 142

Razem zobowiązania skonsolidowane

2 040 473

4 584 142

Aktywa segmentów

Zobowiązania segmentów

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału
zasobów:



do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa. Aktywa użytkowane wspólnie
przez segmenty sprawozdawcze przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez
poszczególne segmenty sprawozdawcze.
do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania.
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6.3. Pozostałe informacje o segmentach
Amortyzacja aktywów trwałych

Zwiększenia aktywów trwałych

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
31.12.2014

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
31.12.2014

PLN

PLN

PLN

PLN

Produkcja gier

1 989 763

2 351 737

2 895 408

5 219 880

Globalna cyfrowa dystrybucja gier

0

0

0

-

Razem działalność kontynuowana

1 989 763

2 351 737

2 895 408

5 219 880

W okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakład na projekt
gry w kwocie 98 061 PLN. Nie wprowadzano innych korekt wartości aktywów trwałych, czy też innych odpisów
aktualizujących wartość aktywów trwałych w prezentowanych okresach sprawozdawczych.
6.4. Przychody z głównych produktów i usług
Przychody Grupy z tytułu głównych produktów i usług zostały zaprezentowane w Nocie 6.2 powyżej.
6.5. Informacje geograficzne
Grupa działa w czterech głównych obszarach geograficznych – w Polsce będącej krajem jej siedziby, Unii
Europejskiej, USA i pozostałych krajach (w tym m.in. Kanada, Japonia, Korea, Brazylia, Australia, itd.)
Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz
informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:

Przychody od zewnętrznych klientów
Okres zakończony
Okres zakończony
30.09.2015
30.09.2014

Aktywa trwałe
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

PLN

PLN

Polska

623 969

509 016

7 203 535

6 596 940

Unia Europejska

1 367 704

361 616

0

0

USA

13 889 514

719 911

0

0

Pozostałe

36 438

3 163

0

0

Razem

15 917 625

1 593 706

7 203 535

6 596 940

6.6. Informacje o wiodących klientach
W przychodach z tytułu sprzedaży gier komputerowych w wysokości 15 917 625 PLN (w I-III kwartale 2014: 1 593
706 PLN) – patrz Nota nr 6.2 powyżej - uwzględniono przychody w wysokości 13 919 830,49 PLN (w I-III kwartale
2014: 643 227 PLN) z tytułu sprzedaży produktów Jednostki Dominującej sprzedawanych na całym świecie za
pośrednictwem Steam (Valve Corporation), Google, Apple i Humble Bundle - wiodących światowych platform
dystrybucji elektronicznej.

7. Przychody finansowe
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

29 847

155

a) Środki pieniężne

466 441

35 847

b) Pożyczki i należności

(55 179)

(955)

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

3 860

1 795

Przychody odsetkowe:
Lokaty bankowe
Wynik netto z tytułu różnic kursowych, w tym:
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214 741

36 842

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

Pozostałe koszty odsetkowe

8

962

Wynik netto na różnicach kursowych, w tym:

0

0

a) Środki pieniężne

0

0

b) Pożyczki i należności

0

0

c) Zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

0

0

Razem

8

962

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

Dotacje

170 679

52 161

Inne przychody operacyjne

21 755

2 922

Razem

192 435

55 083

8. Koszty finansowe

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
9.1. Pozostałe przychody operacyjne
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9.2. Pozostałe koszty operacyjne
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

1 501

0

Koszty spisanych nakładów na niezakończone prace rozwojowe

98 061

0

Darowizny przekazane

242 294

0

Pozostałe koszty rodzajowe

1

2 921

Razem

341 859

2 921

Utworzone odpisy aktualizujące:
Należności handlowe
Pozostałe koszty operacyjne:

W okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nakład na projekt
gry w kwocie 90 061 PLN oraz ujęto w kosztach darowiznę na rzecz fundacji War Child, która pomaga
dziecięcym ofiarom wojen, w kwocie 242 294 PLN.

10. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej
10.1.

Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

1 836 672

3 323

169 832

5 005

2 006 504

8 328

Bieżący podatek dochodowy
Dotyczący roku bieżącego
Odroczony podatek dochodowy
Dotyczący roku bieżącego
Koszt podatkowy ujęty w roku bieżącym z działalności kontynuowanej

W zakresie podatku dochodowego, Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi
podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co
różnicowałoby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok
podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

11 561 531

(1 204 303)

Koszt podatku dochodowego wg stawki 19% (2014: 19%)

2 196 691

0

32 134

0

(392 153)

0

0

0

0

0

1 836 672

0

Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów
podatkowych
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP)
według przepisów podatkowych
Wpływ zróżnicowanych stawek podatkowych jednostek zależnych działających w
innych systemach prawnych
Pozostałe różnice kursowe z przewalutowania ksiąg USD/EUR w spółce zależnej nie
ujęte w wyniku spółki zależnej
Razem

Stawka podatkowa zastosowana w powyższym uzgodnieniu na lata 2015 i 2014 wynosi 19% i stanowi ono podatek
dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce.
Stawka podatkowa zastosowana dla jednostki zależnej wynosi 35%.
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Bieżące należności i zobowiązania podatkowe
Stan na
30.09.2015

Stan na
31.12.2014

PLN

PLN

Bieżące należności podatkowe

191 971

0

Należny zwrot podatku

191 971

0

Bieżące zobowiązania podatkowe

0

1 826 779

Podatek dochodowy do zapłaty

0

1 826 779

11. Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 30.09.2014

Wartość bilansowa:

PLN

PLN

PLN

Maszyny i urządzenia

87 866

103 580

123 469

Zaliczki na środki trwałe

20 555

0

0

Razem

108 421

103 580

123 469

Maszyny i urządzenia wg
kosztu

Urządzenia w
leasingu finansowym Razem
wg kosztu

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2015 roku

360 271

0

360 271

Nabycia

42 824

0

42 824

Stan na 30 września 2015 roku

403 095

0

403 095

Maszyny i urządzenia wg
kosztu

Urządzenia w leasingu
finansowym wg kosztu

Razem

Wartość brutto

PLN

PLN

PLN

Skumulowane umorzenia i utrata wartości

(256 691)

0

(256 691)

Stan na 1 stycznia 2015 roku

(256 691)

0

(256 691)

Koszty amortyzacji

(37 983)

0

(37 983)

Stan na 30 września 2015 roku

(294 674)

0

(294 674)

Maszyny i urządzenia wg
kosztu

Urządzenia w leasingu
finansowym wg kosztu

Razem

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2014 roku

248 317

0

248 317

Nabycia

106 508

0

106 508

Stan na 30 września 2014 roku

354 825

0

354 825

Maszyny
i urządzenia
wg kosztu

Urządzenia
w leasingu finansowym
wg kosztu

Razem

PLN

PLN

PLN

Dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 30 września 2014 roku:

Wartość brutto

Skumulowane umorzenia i utrata wartości
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Stan na 1 stycznia 2014 roku

(185 136)

0

(185 136)

Koszty amortyzacji

(46 220)

0

(46 220)

Stan na 30 września 2014 roku

(231 356)

0

(231 356)

12. Pozostałe aktywa niematerialne
Koszty prac badawczych oraz rozwojowych, które nie spełniły kryterium kapitalizacji przy początkowym ujęciu
nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym.
Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
niematerialnych:

Zakończone prace rozwojowe:
Na zakończone prace rozwojowe Game Engine według stanu na dzień 30 września 2015 składają się prace
skapitalizowane w ramach dwóch etapów prac, dla których pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi
18 miesięcy.
Na zakończoną produkcję gier komputerowych według stanu na dzień 30 września 2015 składają się gry, dla
której pozostały średnioważony okres amortyzacji wynosi 6 miesięcy.

Niezakończone prace rozwojowe:
Nakłady na niezakończone prace rozwojowe na dzień 30 września 2015 roku obejmowały głównie nakłady na gry
komputerowe i nakłady na platformę sprzedażową.
Analiza potencjalnej utraty wartości niezakończonych prac rozwojowych.
Zgodnie z informacją opisaną w Nocie 3.11 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych oprócz wartości firmy. Grupa na każdy dzień bilansowy dokonuje analizy pod kątem utraty
wartości niezakończonych prac rozwojowych.
W wyniku przeprowadzonej analizy w okresie zakończonym 30 września 2015 spisano w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych nakład na projekt gry w kwocie 98 061 PLN.

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 30.09.2014

Wartości bilansowe

PLN

PLN

PLN

Zakończone prace rozwojowe (Game Engine)

332 305

542 979

274 508

Zakończone prace rozwojowe (Gry)

1 356 628

2 048 959

803 245

Niezakończone prace rozwojowe

5 316 763

3 653 539

4 368 840

Licencje

29 331

54 247

74 433

Razem

7 035 027

6 300 723

5 526 477

Zakończone prace
rozwojowe (Game
Engine)

Zakończone prace
rozwojowe (Gry)

Licencje

Niezakończone
prace rozwojowe

Razem

Wartość brutto

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2015 roku

918 341

7 257 991

142 662

3 653 539

11 972 533

Reklasyfikacja

0

4 000

(4 000)

0

0

0

0

3 785

2 785 116

2 788 900

0

1 030 480

0

(1 030 480)

0

Inne zmniejszenia

1

(32 960)

0

6 649

(26 310)

Spisanie zaniechanych prac

0

0

0

(98 061)

(98 061)

Zwiększenia w wyniku odrębnych
nabyć
Przeniesienie zakończonych prac
rozwojowych
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918 341

8 259 511

142 447

5 316 763

14 637 062

Zakończone prace
rozwojowe (Game
Engine)

Zakończone prace
rozwojowe (Gry)

Licencje

Niezakończone
prace rozwojowe

Razem

Skumulowane umorzenie i utrata
wartości

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2015 roku

(374 362)

(5 209 032)

(88 415)

-

(5 671 809)

Koszty amortyzacji

(211 674)

(1 717 994)

(26 868)

0

(1 956 536)

Inne zmniejszenia

0

26 310

0

0

26 310

Reklasyfikacja

0

(2 167)

2 167

0

0

Stan na 30 września 2015 roku

(586 036)

(6 902 883)

(113 116)

0

(7 602 035)

Zakończone prace
Zakończone prace
rozwojowe (Game
rozwojowe (Gry)
Engine)

Licencje

Niezakończone
prace rozwojowe

Razem

Wartość brutto

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2014 r.

591 623

4 782 546

122 020

1 615 338

7 111 527

0

0

20 329

3 522 230

3 542 559

0

763 277

0

(763 277)

0

Inne zmniejszenia

0

19 911

0

0

19 911

Spisanie zaniechanych prac

0

0

0

0

0

Stan na 30 września 2014 r.

591 623

5 565 734

142 349

4 374 291

10 673 997

Zakończone prace
Zakończone prace
rozwojowe (Game
rozwojowe (Gry)
Engine)

Licencje

Niezakończone
prace rozwojowe

Razem

Skumulowane umorzenie
i utrata wartości

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2014 r.

(181 225)

(3 144 655)

(65 747)

0

(3 391 627)

Koszty amortyzacji

(135 890)

(1 597 922)

(2 169)

0

(1 735 981)

Inne zwiększenia

0

(19 912)

0

0

(19 912)

Stan na 30 września 2014 r.

(317 115)

(4 762 489)

(67 916)

0

(5 147 520)

Dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku:

Zwiększenia w wyniku odrębnych
nabyć
Przeniesienie zakończonych prac
rozwojowych

13. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

Należności z tytułu dostawi u usług i pozostałe należności, w tym:

2 305 275

7 294 210

z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych

410 519

116 008

inne

131 213

42 147

Odpis aktualizujący należności handlowe

(72 669)

(71 168)

Razem

2 232 606

7 223 043

13.1.

Należności z tytułu dostaw i usług

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 14 dni. Grupa utworzyła rezerwy w
pełni pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń historycznych wynika,
że takie należności są w zasadzie nieściągalne.
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Wykazane salda należności na 30 września 2015 roku obejmują 210 260 PLN (0,00 PLN w 2014 roku) należności
od Valve Corporation, największego odbiorcy Grupy (patrz Nota 6.6 powyzej). Nie ma innych klientów, od
których należności przekroczyłyby 5% ogólnej wartości należności z tytułu dostaw i usług.
Wykazane salda należności obejmują należności od:
Kontrahent

Stan na 30.09.2015.

Stan na 30.09.2014.

PLN

PLN

Koch Media GmbH

453 848

0

Apple Inc

434 589

17 154

Valve Corporation

210 260

0

Humble Bundle Inc

178 172

133 077

GOG Ltd

141 335

509

Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności (patrz poniższa analiza
wiekowa), które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw,
ponieważ nie nastąpiła istotna zmiana jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za
ściągalne.

Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty wartości:
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

60-90 dni

25 700

10 303

91-120 dni

116 046

4 708

121-360 dni

32 540

-

powyżej 360 dni

41 633

-

Razem

215 919

15 011

Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
31.12.2014

PLN

PLN

71 168

0

1 501

71 168

72 669

71 168

Zmiany stanu odpisów aktualizujących na należności zagrożone:

Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpis z tytułu utraty wartości należności
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

W kwocie odpisu na należności wątpliwe uwzględniono poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które
utraciły wartość, na 30 września 2015 roku w wysokości 72 669 PLN (2014: 71.167,98 PLN). Ujęte odpisy z tytułu
utraty wartości stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową takich należności z tytułu dostaw i usług a
bieżącą wartością spodziewanych wpływów z likwidacji. Grupa nie ma żadnego zabezpieczenia na powyższe
kwoty.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość:
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

60-90 dni

0

0

91-120 dni

0

0

121-360 dni

0

0
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powyżej 360 dni

72 669

71 168

Razem

72 669

71 168

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

221 720

221 720

221 720

221 720

14. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy składa się z:
2.217.199 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale
221.719,90 PLN na dzień 30 września i 31 grudnia
Razem
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15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

297 957

260 959

Zaliczki otrzymane na dostawy

51 625

13 494

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

32 536

47 394

Rozliczenia międzyokresowe bierne

74 594

70 941

Rozrachunki z pracownikami

232 219

845 525

Razem

696 552

1 238 313

Średni termin zapłaty za zakup towarów i usług w Polsce wynosi średnio 14 dni Grupa posiada zasady
zarządzania ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.

16. Instrumenty finansowe
16.1.

Kategorie instrumentów finansowych
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

Aktywa finansowe

PLN

PLN

Środki pieniężne

19 159 342

7 768 383

Pożyczki i należności

2 040 635

7 223 043

Zmiany odpisów aktualizujących pożyczki i należności odzwierciedlające zmiany w ryzyku kredytowym zostały
przedstawione w Nocie 13.1 Należności z tytułu dostaw i usług.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

718 462

1 238 313

Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

Bieżące

496 096

1 085 806

60-90 dni

163 636

93 797

91-120 dni

16 128

16 128

121-360 dni

27 097

27 097

powyżej 360 dni

15 485

15 485

Razem

718 462

1 238 313

Stan na 30.09.2015

Stan na 31.12.2014

PLN

PLN

Dotacje rządowe (i)

1 289 876

1 519 049

Krótkoterminowe

414 961

413 422

17. Przychody przyszłych okresów
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Długoterminowe

874 915

1 105 628

Razem

1 289 876

1 519 049

(i) Kwota powstała w wyniku świadczenia uzyskanego w postaci:






dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2013, 2014 i w pierwszym półroczu 2015
roku na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 (nakłady na
stworzenie platformy B2B mającej na celu integrację systemów informatycznych Jednostki
Dominującej i systemów informatycznych partnerów Jednostki Dominującej). Przychód został
rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami amortyzacji majątku trwałego poniesionymi w 20132015 i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które zostaną poniesione w 2015 roku i kolejnych
latach (387.024,03 PLN).
dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu
„INNOTECH”. Przychód został rozliczony częściowo w korespondencji z kosztami amortyzacji majątku
trwałego poniesionymi w 2014 (21.397,51 PLN) i zostanie rozliczony z kosztami amortyzacji, które
zostaną poniesione w 2015 roku i kolejnych latach (279.119,36 PLN). Spółka zakończyła zadanie nr 1
projektu. Po zamknięciu zadania nr 2 postanowiła nie kontynuować dalej prac i dlatego 16 lipca 2015
roku zwróciła otrzymane zaliczki w kwocie 368.868,32 PLN. Powyższa kwota została reklasyfikowana
na 30.06.2015 do zobowiązań pozostałych.
dotacji rządowej (środki z programów unijnych) otrzymanej w 2014 roku na realizację programu Media
- rozwój technologii własnej. Przychód nie był jeszcze rozliczany. Zostanie kalkulowany z kosztami
amortyzacji, które bedą poniesione w kolejnych latach (539.973,14 PLN).

18. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje między Spółką Dominującą a jej jednostkami zależnymi (Games Republic Limited z siedzibą w
miejscowości Valletta - Malta) będącymi stronami powiązanymi Spółki Dominującej zostały wyeliminowane w
trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą
a pozostałymi stronami powiązanymi przedstawiono poniżej.
Do podmiotów powiązanych zaliczani są członkowie zarządu i, rady nadzorczej i kluczowy personel Jednostki
Dominującej (kluczowe kierownictwo):
•

Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu,

•

Bartosz Brzostek – Członek Zarządu,

•

Michał Drozdowski – Członek Zarządu,

•

Przemysław Marszał – Członek Zarządu,

•

Martin Balawajder – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 30 września 2015 roku),

•

Agnieszka Kruz – Członek Rady Nadzorczej,

•

Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej,

•

Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,

•

Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej (od 26 lutego 2015 roku),

•

Szymon Kobalczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 26 lutego 2015 roku).

Ponadto, do podmiotów powiązanych za pośrednictwem kluczowego kierownictwa, zaliczani są:
•
Paweł Miechowski – Senior Writer, brat Grzegorza Miechowskiego, Prezesa Zarządu Jednostki
Dominującej,
•
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną
Wojciecha Ozimka, członka Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
18.1.

Transakcje handlowe

Poza usługami świadczonymi przez Członków Zarządu Podmiotu Dominującego oraz członków Rady Nadzorczej
opisanymi w Nocie 18.4, Grupa zawarła następujące transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi w
okresie I-III kwartału 2015 roku i w okresie I-III kwartału 2014 roku:
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Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

Świadczone usługi

PLN

PLN

Paweł Miechowski

70 389

68 107

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rabenda-Ozimek

23 757

37 120

Razem

94 146

105 227

18.2.

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

W okresie I-III kwartału 2015 roku i w okresie I-III kwartału 2014 r. Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek
jednostkom powiązanym.
18.3.

Pożyczki od jednostek powiązanych

Grupa nie otrzymała pożyczek od jednostek powiązanych w okresie I-III kwartału 2015 roku i w okresie I-III
kwartału 2014 r.
18.4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, kluczowego personelu oraz
organów nadzorujących
Kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej stanowi Zarząd Jednostki Dominującej. Wynagrodzenia
Członków Zarządu Jednostki Dominującej oraz Członków Rady Nadzorczej, jako organu nadzorującego w roku
obrotowym i okresie porównawczym z z tytułu pełnienia funkcji zarządzających i nadzorujących przedstawiały
się następująco:
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

Grzegorz Miechowski

308 972

150 094

Bartosz Brzostek

168 000

18 000

Michał Drozdowski

168 000

18 000

Przemysław Marszał

168 000

18 000

Razem

812 972

204 094

Świadczenia krótkoterminowe - Rada Nadzorcza

0

9 000

Razem

812 972

213 094

Świadczenia krótkoterminowe – Zarząd

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej określa Rada Nadzorcza, w zależności od wyników
uzyskanych przez poszczególne osoby oraz od trendów rynkowych.
Członkom Zarządu Jednostki Dominującej za okres I-III kwartału 2015 i I-III kwartału 2014 roku rok nie zostało
wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków. Natomiast Członkowie Zarządu Jednostki
Dominującej uczestniczą w programie motywacyjnym, który szczegółowo opisany został w Nocie 18 Płatności
realizowane na bazie akcji Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2014 rok.
Dodatkowo Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej pobierali wynagrodzenie z tytułu
świadczenia usług na podstawie umów o dzieło w następującej wysokości:
Okres zakończony
30.09.2015

Okres zakończony
30.09.2014

PLN

PLN

Grzegorz Miechowski

8 000

16 000

Bartosz Brzostek

135 000

135 000

Michał Drozdowski

135 050

135 000

Świadczenia krótkoterminowe – Zarząd (umowy o dzieło)
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Przemysław Marszał

135 000

135 000

Razem

413 050

421 000

Martin Balawajder

50 000

0

Razem

50 000

0

Świadczenia krótkoterminowe - Rada Nadzorcza (umowa o wykonanie usług)

18.5.

Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Poza opisanymi wyżej transakcjami Grupa nie zawierała innych transakcji z podmiotami powiązanymi.

19. Informacje o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie
W okresie I-III kwartału 2015 roku i I-III kwartału 2014 roku Jednostka Dominująca oraz jednostka zależna nie
wypłacały dywidendy.

20. Zobowiązania do poniesienia wydatków
Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie miała zawartych
żadnych umów zobowiązaniowych na zakup aktywów trwałych.
Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie była stroną żadnych
wspólnych przedsięwzięć.

21. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
21.1.

Zobowiązania warunkowe

W roku obrotowym 11 bit studios S.A. na podstawie umowy najmu użytkowała powierzchnię biurową dla celów
prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Modlińskiej 6 w Warszawie na podstawie umowy najmu z dnia
16 maja 2012 r. Spółka Dominująca nie ma możliwości zakupienia składników majątku objętych umową najmu
po wygaśnięciu umowy.
Nieodwoływalne płatności wynoszą 46 185 PLN. (w przedziale do 1 roku).
Koszty najmu ujęte w rachunku wyników za okres I-III kwartału 2015 roku oraz za okres I-III kwartału 2014 roku
wyniosły odpowiednio 92 718 PLN i 117 979 PLN.
21.2.

Aktywa warunkowe

Na dzień 30 września 2015 roku oraz we wcześniejszym okresie porównywalnym Grupa nie posiadała aktywów
warunkowych.

22. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej
działalności Grupy
W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe wahania sezonowe ani cykliczne.

23. Informacja o czynnikach i zdarzeniach w szczególności o nietypowym charakterze mających
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W okresie I-III kwartału 2015 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki lub zdarzenia mające wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.

24. Zdarzenia po dniu bilansowym
Do dnia zatwierdzenia do udostępnienia przez Zarząd Jednostki Dominującej, 16 listopada 2015 roku, nie
wystąpiły zdarzenia mające wpływ na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
W dniu 1 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie o zawiązaniu Porozumienia
Akcjonariuszy. Stronami Porozumienia są: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał i Michał
Drozdowski, czyli Członkowie Zarządu Spółki Dominującej a także Moonlex Holdings Limited, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnaca, Cypr (adres: 4 Afentrikas, Afentrika
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Court, Office 2, 6018, Larnaka, Cypr), wpisana w Rejestrze Spółek na Cyprze pod numerem HE 346659. Spółka
Moonlex Holdings Limited została zarejestrowana w dniu 1 września 2015 r. Jest podmiotem blisko związanym z
Członkami Zarządu Spółki Dominującej.
Przedmiotem Porozumienia Akcjonariuszy jest wspólne nabywanie akcji Spółki Dominującej oraz zgodne
głosowanie na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki Dominującej przez Strony. Porozumienie
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Na dzień zawiązania Porozumienia Akcjonariuszy jego Strony posiadały następujące pakiety akcji Spółki
Dominującej.
1. Bartosz Brzostek posiadał 258.696 akcji stanowiących 11,67% akcji w kapitale zakładowym oraz dających
11,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
2. Grzegorz Miechowski posiadał 201.696 akcji stanowiących 9,10% akcji w kapitale zakładowym oraz 9,10%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
3. Przemysław Marszał posiadał 154.130 akcji stanowiących 6,95% akcji w kapitale zakładowym i 6,95% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
4. Michał Drozdowski posiadał 120.630 akcji stanowiących 5,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających
5,44 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
5. Spółka Moonlex Holdings Limited nie posiadała żadnych akcji Spółki Dominującej
Łącznie Strony Porozumienia posiadały 735.152 akcji stanowiących 33,16% akcji w kapitale zakładowym oraz
dających 33,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
W dniu 2 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie o operacjach dokonanych na
akcjach Spółki Dominującej przez Członków Zarządu Spółki Dominującej oraz Moonlex Holdings Limited.
1.

Bartosz Brzostek przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 40.000 akcji
Spółki Dominującej stanowiących 1,80% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,80% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej na rzecz Moonlex Holdings Limited w zamian
za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po
przeprowadzeniu powyższej operacji Bartosz Brzostek posiada bezpośrednio 218.696 akcji
stanowiących 9,86% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 9,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki.
2. Grzegorz Miechowski przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 32.000
akcji Spółki Dominującej stanowiących 1,44% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,44% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej na rzecz Moonlex Holdings Limited w
zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings Limited. Po
przeprowadzeniu powyższej operacji Grzegorz Miechowski posiada bezpośrednio 169.696 akcji
stanowiących 7,65% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 7,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
3. Przemysław Marszał przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 27.000
akcji Spółki Dominującej stanowiących 1,22% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 1,22% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings
Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings
Limited. Po przeprowadzeniu powyższej operacji Przemysław Marszał posiada bezpośrednio 127.130
akcji stanowiących 5,73% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 5,73% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
4. Michał Drozdowski przeniósł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (aportowej), własność 20.000 akcji
Spółki Dominującej stanowiących 0,90% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 0,90% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na rzecz spółki prawa cypryjskiego Moonlex Holdings
Limited w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Moonlex Holdings
Limited. Po przeprowadzeniu powyższej operacji Michał Drozdowski posiada bezpośrednio 100.630
akcji stanowiących 4,54% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 4,54% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
5. Spółka Moonlex Holdings Limited objęła, na podstawie czterech umów cywilnoprawnych (aportowych)
zawartych z: Bartoszem Brzostkiem, Grzegorzem Miechowskim, Przemysławem Marszałem i Michałem
Drozdowski, łącznie 119 tys. akcji Spółki Dominującej stanowiących 5,37% akcji w kapitale zakładowym
oraz dających 5,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
Strony Porozumienia przed przeprowadzeniem powyższych operacji posiadały łącznie 735.152 akcji Spółki
Dominującej stanowiących 33.16% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 33,16% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. Po przeprowadzeniu powyższych operacji ich łączny udział w
kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej nie zmienił się.
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W dniu 5 października 2015 r. Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienia dotyczące transakcji dokonanych na
akcjach Spółki Dominującej przez spółkę Moonlex Holdings Limited. Zgodnie z zawiadomieniem, Moonlex
Holdings Limited zbyła w dniu 1 października 2015 roku, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 107.000
tys. akcji Spółki Dominującej po cenie 61 PLN za sztukę stanowiących 4,83% akcji w kapitale zakładowym oraz
dających 4,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej. Ponadto, w dniu 2
października 2015 r. Moonlex Holdings Limited, zbyła, w drodze transakcji pozasesyjnej, pakietowej, 12.000
tys. akcji Spółki Dominującej po cenie 61 PLN za sztukę stanowiących 0,54% akcji w kapitale zakładowym oraz
dających 0,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Moonlex Holdings Limited nie posiada żadnych akcji Spółki
Dominującej.
Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Strony Porozumienia Akcjonariuszy posiadają łącznie 616.152 akcji
Spółki Dominującej stanowiących 27,79% akcji w kapitale zakładowym oraz dających 27,79% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej.
W dniu 9 października Spółka Dominująca otrzymała zawiadomienie że: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek,
Przemysław Marszał i Michał Drozdowski, czyli Kluczowi Akcjonariusze Spółki, będący jednocześnie Członkami
Zarządu Spółki, zobowiązali się do ograniczenia zbywania posiadanych akcji Spółki (umowa lock-up) przez okres
sześciu miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia 5 października 2015 r.
W dniu 30 września Martin Balawajder, Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował Spółkę o
rezygnacji, z dniem 1 października, z zajmowanego stanowiska w związku z objęciem, z dniem 1 października,
stanowiska Dyrektora Finansowego 11 bit studios. 22 października Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybrali
do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Czykiela. Kadencja Pana Jacka Czykiela jako Członka Rady
Nadzorczej Spółki mija 20 czerwca 2016 r.
W dniu 20 października Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy utworzonej w związku
z rezygnacją z kontynuowania projektu „Opracowanie multiplatformowej platformy produkcji gier MMO free2play” realizowanego w ramach programu "INNOTECH" (dalej „INNOTECH”) w ścieżce programowej HI-TECH. O
rezygnacji z kontynuowania ww. projektu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr. 15/2015 z dnia 20
lipca 2015 r. Konsekwencją tej decyzji było utworzenie rezerwy w wysokości 391,5 tys. zł, która obciążyła
wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2015 r. Rozwiązanie rezerwy będzie miało pozytywny wpływ na wynik
finansowy Spółki i znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2015 r.
W dniu 11 listopada 2015 r., miała miejsce premiera gry „This War of Mine” („TWoM”) w wersjach na
urządzenia mobilne (smartfony) z systemami operacyjnymi iOS i Android. Gra jest dostępna w dystrybucji
elektronicznej na platformach App Store, Google Play oraz gamesrepublic.com (DRM-Free w wersji na
Androida).

25. Postępowanie toczące się przed sądem, organem
arbitrażowego lub organem administracji publicznej

właściwym

dla

postępowania

Względem Jednostki Dominującej oraz jej jednostki zależnej nie toczą się przed sądami ani organami
administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Jednostki Dominującej lub
jednostki zależnej, których łączna wartość stanowi 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej lub takich,
które w istotny i przewidywalny sposób mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy w przyszłości,

26. Oświadczenie zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie
Zarząd 11 bit studios S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione Skrócone śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej 11 bit studios S.A. za III kwartał 2015 roku,
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności
Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 11 bit
studios S.A.

27. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało zatwierdzone do udostępnienia
przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 16 listopada 2015 roku.
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Polityka dywidendy

W okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym (tj. w latach obrotowych 2013 oraz 2014)
Emitent nie wypłacał dywidendy, a całość zysku netto osiągniętego w tym okresie przez Emitenta była
przeznaczana na zwiększenie kapitału zapasowego Emitenta.
W dniu 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 12/06/2014, na
podstawie której zysk netto za rok obrotowy 2013, wynoszący 1.008.366,65 PLN został przeznaczony na
zwiększenie kapitału zapasowego Emitenta.
W dniu 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 6/06/2015, na
podstawie której zysk netto za rok obrotowy 2014 wynoszący 9.235.663,36 PLN został przeznaczony na
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych
Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat obrotowych nie
zostały jeszcze ustalone, z zastrzeżeniem poniższego:
Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach
obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy Emitenta. Skierowanie przez Zarząd
do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu
generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.
Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest
Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o
wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ
rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno
odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna
wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako
„dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut
Spółki przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Zgodnie z art. 348 § 4 k.s.h. dywidendę wypłaca
się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia
nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy
Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Osoby, na których rachunkach w dniu dywidendy będą zapisane Akcje.
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje
niezrealizowania prawa w terminie
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek
publicznych. Stosownie do art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała
powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli uchwała
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę
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Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie
kolejnych trzech miesięcy.
Zgodnie z § 127 Działu IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP,
Emitent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy, 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. Ponadto § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek
poinformowania KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do
dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie
wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy
może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również
uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od
pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym tryb obliczania
terminów nie dotyczy opłat uiszczanych na rzecz KDPW.

20.8.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

W stosunku do Emitenta i jego spółki zależnej nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe lub egzekucyjne,
ani też postępowanie upadłościowe, naprawcze ani układowe, jak również nie został złożony jakikolwiek
wniosek o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania w trybie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Na Datę Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed
organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego grupy kapitałowej.
Na Datę Prospektu nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości.

20.9.

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, do Daty Prospektu, miały miejsce premiery
nowych gier Emitenta, które miały istotny wpływ na jego sytuację finansową. W 2013 roku na rynek trafiła gra
Anomaly 2 (na różne platformy sprzętowe, w tym komputery stacjonarne i urządzenia mobilne). Spółka zaczęła
też rozwijać kompetencje wydawnicze. Nowa działalność powinna mieć w kolejnych okresach coraz większe
znaczenie dla wyników Emitenta. W ramach nowej działalności, w marcu 2014 roku, Emitent uruchomił dział 11
bit launchpad, który zajmuje się wydawaniem gier innych producentów. Spacecom, pierwszy tytuł wydany w
ramach 11 bit launchpad, miał premierę we wrześniu 2014 roku. W kwietniu 2014 roku Games Republic
Limited, spółka zależna Emitenta, uruchomiła platformę internetową gamesrepublic.com, która sprzedaje gry w
postaci cyfrowej przez Internet. Na koniec sierpnia 2015 roku gamesrepublic.com miał w ofercie ponad 1.100
tytułów a liczna zarejestrowanych użytkowników wynosiła prawie 600 tys.
W kwietniu 2014 roku miała miejsce premiera Anomaly Defenders, czyli tytułu wieńczącego serię Anomaly. W
listopadzie 2014 roku na rynku zadebiutowała gra This War of Mine, najważniejszy tytuł w historii Emitenta.
Spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku co skutkowało wysoką sprzedażą. Dzięki temu w 2014 roku
Emitent zwiększył sprzedaż do 15,8 mln zł (z 4,3 mln zł w 2013 roku). Zysk netto sięgnął 9,2 mln zł wobec 0,9
mln zł rok wcześniej.
W czerwcu 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o uruchomieniu programu
motywacyjnego w Spółce. Objęte nim osoby będą mogły objąć, pod warunkiem realizacji przez Spółkę w latach
2014-2016 określonych celów biznesowych, łącznie nie więcej niż 100 tys. warrantów serii A zamiennych na
taką samą ilość akcji serii F. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 8,59 zł za sztukę. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta zdecydowało ponadto o przeznaczeniu całego zysku netto za 2014 roku na kapitał
zapasowy. Podjęło też uchwałę o ubieganiu się Spółki o zmianę rynku notowań na GPW z NewConnect.
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Również w 2014 roku Emitent rozpoczął prace nad produkcją This War of Mine na urządzenia mobilne (tablety).
Produkt miał premierę 15 lipca 2015 roku Równolegle trwały też prace nad grą This War of Mine w wersji na
konsole Xbox One i PlayStation 4 (premiera rynkowa odbędzie się 29 stycznia 2016 r.) oraz nad grą o roboczym
tytule Industrial, której premiera planowana jest na 2016 roku. Premiery obu tytułów mogą mieć znaczący
wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach.
W dniu 20 października 2015 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy w kwocie 391,5 tys.
PLN utworzonej w związku z rezygnacją z kontynuowania projektu realizowanego w ramach programu
"Innotech”. W ocenie Zarządu aktywa (rozwiązania technologiczne) powstałe w wyniku realizacji projektu
zostaną wykorzystane do innych przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta w ramach prowadzonej
działalności, w tym do produkcji gier komputerowych. Rozwiązanie rezerwy będzie miało pozytywny wpływ na
wynik finansowy Emitenta i znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2015
roku.

21 INFORMACJE DODATKOWE

21.1

Kapitał akcyjny

Kapitał zakładowy Emitenta według stanu na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w
Historycznych Informacjach Finansowych (tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku) wynosi 221.719,90 zł. Do Daty
Prospektu wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie.
Na Datę Prospektu wartość nominalna akcji wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
Wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są w pełni opłacone.
2.217.199 akcji Emitenta jest notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - tj. 1.000.000 akcji serii A, 494.200 akcji serii B, 376.561
akcji serii C, 40.938 akcji serii D oraz 305.500 akcji serii E.
W okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie miała miejsca sytuacja, w której ponad
10% kapitału zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka.

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału
Kapitał zakładowy Emitenta według stanu na Datę Prospektu wynosi 221.719,90 zł i dzieli się na:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A,
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 akcji na okaziciela serii D,
- 305.500 akcji na okaziciela serii E.
21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału
Emitent nie wyemitował Akcji nie reprezentujących kapitału.
21.1.3. Akcje posiadane przez Emitenta, w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne
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Akcje Emitenta nie znajdują się w posiadaniu innych osób działających w jego imieniu ani też w posiadaniu
podmiotów zależnych Emitenta.
21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe
z warrantami
Uchwałą nr 05/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 roku ustanowiono
program motywacyjny skierowany do pracowników, współpracowników i członków Zarządu Emitenta. Program
realizowany będzie w latach 2014-2016.
Celem realizacji programu motywacyjnego jest wypracowanie długofalowego mechanizmu nakierowanego na
motywowanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Emitenta oraz członków Zarządu
Emitenta, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Emitenta oraz jej rozwój, jak też
zapewniający stabilizację zawodową wyżej wskazanych osób w ramach struktury zawodowej Emitenta, a także
realizację przez Emitenta założonych celów gospodarczych i optymalizację jej wyników finansowych.
W celu realizacji programu motywacyjnego, Emitent wyemituje 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, z
prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna wartość nominalna
akcji serii F nie przekroczy 10.000,00 zł. Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi oraz zostaną wyemitowane w formie
materialnej.
Warranty mogą być zbywane wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej oraz podlegają dziedziczeniu.
W celu realizacji programu motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w
liczbie nie przekraczającej 100.000 sztuk.
Osoby uprawnione, które nabędą prawo do objęcia akcji Emitenta serii F będą mogły je realizować do dnia 30
czerwca 2020 roku.
Uchwałą nr 10/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 roku określono ogólne
cele w okresie trwania programu motywacyjnego:
1. Skonsolidowane przychody i dochód brutto łącznie w latach 2014 – 2016 dla Grupy Emitenta powinien
wynieść:
a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 63.153.000,00 zł;
b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 7.835.000,00 zł.
2. Przychody i dochód brutto łącznie w latach 2014-2016 dla spółki Games Republic Limited:
a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 41.118.000,00 zł;
b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 2.521.000,00 zł.
3. Przychody i dochód brutto łącznie w talach 2014-2016 dla działu wydawniczego 11 bit launchpad:
a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 21.790.000,00 zł;
b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 8.586.000,00 zł.
Realizacja założonych celów programu motywacyjnego zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę
Nadzorczą nie później niż do 30 kwietnia w roku następującym po roku zakończeniu programu. Po dokonaniu
weryfikacji, Rada Nadzorcza sporządzi listę uprawnionych uczestników programu do objęcia warrantów
subskrypcyjnych serii A, ze wskazaniem liczby warrantów przeznaczonej dla danego uczestnika.
W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku zakończeniu programu, Walne Zgromadzenie na
wniosek Rady Nadzorczej, podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby warrantów, uczestnikom
określonym we wniosku Rady Nadzorczej.
Każdy z uczestników programu, po spełnieniu warunków, będzie miał prawo nabycia akcji serii F po cenie
równej średniej cenie akcji Emitenta w III kwartale 2013 roku, pomniejszonej o 5%.
Emitent nie emitował zamiennych papierów wartościowych lub wymiennych papierów wartościowych.
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21.1.5. Prawa nabycia lub zobowiązania co do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału
Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących kapitału docelowego (autoryzowanego).
Statut Emitenta nie zawiera również zobowiązania do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta.
21.1.6. Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek informacje o kapitale dowolnego członka Grupy Emitenta, który jest
przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on
przedmiotem opcji.
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego
Emitent został utworzony, jako spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, który dzielił
się na 1.000.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent zarejestrowany w sądzie
rejestrowym w dniu 10 marca 2010 roku (WA.XIII NS-REJ.KRS/5470/10/7).
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2010 roku podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z kwoty
100.000,00 zł do kwoty 149.420,00 zł, tj. o kwotę 49.420,00 zł, w drodze emisji 494.200 akcji imiennych serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna każdej akcji serii B wynosiła 1,38 zł. Akcje serii B zostały
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 4 sierpnia 2010 roku (WA.XIII NS-REJ.KRS/20301/10/719).
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, kapitał zakładowy
Emitenta wynosił 149.420,00 zł i dzielił się na 1.494.200 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych serii A;
- 494.200 akcji imiennych serii B.
Uchwałą Zarządu z dnia 19 sierpnia 2010 roku dokonano zmiany akcji zwykłych imiennych serii A i B na akcje na
okaziciela. Jednocześnie uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2010 roku dokonano zmiany
Statutu Emitenta przyjmując, że kapitał zakładowy Emitenta wynosił 149.420,00 zł i dzielił się na 1.494.200
akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
- 494.200 akcji na okaziciela serii B.
Zmiana Statutu zarejestrowana została postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 30 listopada 2010 roku
(WA.XIII NS-REJ.KRS/38967/10/232).
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2010 roku podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z
kwoty 149.420,00 zł do kwoty 187.076,10 zł, tj. o kwotę 37.656,10 zł, w drodze emisji 376.561 Akcji serii C o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna każdej akcji serii C wynosiła 1,92 zł. Akcje serii C zostały
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 30 listopada 2010 roku (WA.XIII NS-REJ.KRS/38967/10/232).
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, kapitał zakładowy
Emitenta wynosił 187.076,10 zł i dzielił się na 1.870.761 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C.
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Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2011 roku podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z
kwoty 187.076,10 zł do kwoty 191.169,90 zł, tj. o kwotę 4.093,80 zł, w drodze emisji 40.938 Akcji serii D o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna każdej akcji serii D wynosiła 9,00 zł. Akcje serii D zostały
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 26 stycznia 2012 roku (WA.XIII NS-REJ.KRS/1672/12/733).
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, kapitał zakładowy
Emitenta wynosił 191.169,90 zł i dzielił się na 1.911.699 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 akcji na okaziciela serii D.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z
kwoty 191.169,90 zł do kwoty 221.719,90 zł, tj. o kwotę 30.550,00 zł, w drodze emisji 305.500 Akcji serii E o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna każdej akcji serii E wynosiła 9,00 zł. Akcje serii E zostały
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 26 września 2012 roku (WA.XIII NS-REJ.KRS/42594/12/175).
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, kapitał zakładowy
Emitenta wynosił 221.719,90 zł i dzielił się na 2.217.199 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 akcji na okaziciela serii D,
- 305.500 akcji na okaziciela serii E.
Na Datę Prospektu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 221.719,90 zł i dzieli się na 2.217.199 akcji, w tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 akcji na okaziciela serii D,
- 305.500 akcji na okaziciela serii E.

21.2

Statut Emitenta

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w którym są
określone
11 bit studios S.A. jest deweloperem wieloplatformowych gier wideo (działalność związana z
oprogramowaniem). Podstawowym obszarem kompetencji Spółki jest tworzenie gier wideo, tj. proces
opracowywania produktu od etapu stworzenia koncepcji aż do wersji gotowej do sprzedaży. Spółka oferuje gry
wideo na wiele platform sprzętowych, w tym na komputery PC i Mac, stacjonarne oraz mobilne konsole gier
wideo, smartfony i tablety. Końcowym odbiorcą produktów Spółki są gracze korzystający z powyższych
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platform sprzętowych. Sprzedaż produktów Spółki odbywa się niemal w 100% w dystrybucji cyfrowej, w tym
przez platformę gamesrepublic.com, będącą własnością Emitenta.
Szczegółowo przedmiot działalności Emitenta został opisany w § 3 Statutu Emitenta.
Statut nie określa celu działalności Emitenta.

21.2.2. Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zarząd Emitenta składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu każdorazowo
określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji
wynoszącej trzy lata. Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi czterech członków.
Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przed upływem kadencji w drodze
uchwały Rady Nadzorczej. Utrata funkcji członkowskiej następuje również przez zrzeczenie się mandatu
lub utratę zdolności do czynności prawnych oraz w razie śmierci członka Zarządu.
Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
Rada Nadzorcza może delegować swego przedstawiciela do wykonywania funkcji członka Zarządu na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności.
Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji nie ogranicza możliwości ponownego powołania do pełnienia
funkcji członka Zarządu.
Zarząd jest organem zarządzającym Emitenta. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd jest odpowiedzialny za budowanie,
wdrażanie i realizację strategii Spółki oraz określa cele jej działania. Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy
Emitenta z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, z powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego
Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w
imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo jeden członek Zarządu działający
łącznie z prokurentem.
Uchwały Zarządu wymagają czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik albo członek organów. Zgodę na zajmowanie się interesami
konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu wyraża w formie
uchwały Rada Nadzorcza.
W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście w taki sposób, że mogłoby
to wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności, członek Zarządu powinien wstrzymać się od
rozstrzygania takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. W przypadku uzyskania informacji
o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki,
członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości
jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie
trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
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Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną
funkcją lub o możliwości jego powstania.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Na Datę Prospektu w skład Rady
Nadzorczej wchodzi czterech członków. Rada Nadzorcza w składzie 5 osobowym wykonuje również zadania
komitetu audytu, co szczegółowo zostało przedstawione w punkcie 16.3 Prospektu.
Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, pozostali członkowie
tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do
czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia
upływu kadencji jego poprzednika.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do Rady Nadzorczej następnych kadencji. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą być również odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Na posiedzeniach Rady powinny być
rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem
obrad jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden
z członków nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz
obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Członkowie
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków i powstrzymać się od zabierania głosu
w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół, którego integralną część stanowią uchwały
podjęte na posiedzeniu.
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
–

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

–

Wskazanie Prezesa Zarządu;

–

Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

–

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta;

–

Udzielenie zgody na utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub innych jednostek organizacyjnych;

–

Udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, a także udziału w użytkowaniu wieczystym;

–

Udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości
przekraczającej wartość aktywów Emitenta.
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Na dzień 17 grudnia 2015 r. Emitent dokonał zwołania Walnego Zgromadzenia z punktem porządku obrad
obejmującym zmiany w Statucie Emitenta – w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, do
kompetencji Rady Nadzorczej będzie należało powoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej (dotychczas
kompetencja Walnego Zgromadzenia Emitenta).
Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie
dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem akcji Emitenta
Prawa i obowiązki związane z Akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych,
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
skorzystać z porady osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347
k.s.h.). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z Akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
dywidendy wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 k.s.h.). Dywidendę wypłaca się w dniu
określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 k.s.h.). Ustalając dzień
dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie (lub Rada Nadzorcza – jeżeli termin wypłaty
dywidendy ustala Rada Nadzorcza) powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty poprzez formularz zgłoszeniowy przez dedykowaną stronę
internetową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej
dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób
prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem
uczestnika, liczbę podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo do
dywidendy.
Zgodnie z treścią § 112 ust. 1 „Szczegółowych Zasad Działania KDPW” w dniu wypłaty dywidendy Emitent
obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy do godz.
11.30.
Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw
z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz
uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i sposób
przeprowadzania transakcji giełdowych.
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale
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Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu,
po którym wygasa prawo do dywidendy.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą
(art. 348 § 4 k.s.h.). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze
nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Stosownie do zasady 6 rozdziału IV Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW” dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki
sposób, 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 szczegółowego uzasadnienia.
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i
podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo
do dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak i prawną), podlegają
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby
lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną lub z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego
osobą fizyczną stanowi inaczej.
Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez spółkę
wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a następnie
przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jako płatnik tego podatku jest
zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku oraz przygotować informację o
dokonanych wypłatach i pobranym podatku, którą to informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi
skarbowemu.
Zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby (zarządu) lub zamieszkania zagranicznego akcjonariusza do celów podatkowych, uzyskanym od
tego akcjonariusza zaświadczeniem (tzw. certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej. Co do zasady, obowiązek dostarczenia certyfikatu spółce wypłacającej dywidendę lub inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje
przychody ze źródeł położonych w Polsce. Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu
przez płatnika, czy ma prawo zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną we właściwej umowie
międzynarodowej czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych. W tym ostatnim przypadku, jeżeli zagraniczny akcjonariusz wykaże, że w stosunku do niego miały
zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego.
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 ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 k.s.h.). Przepisy
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Statutu Emitenta, Zarząd za zgodą Emitenta może podjąć uchwałę w przedmiocie
wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod
warunkiem, że Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) –
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h.. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego
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prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co
najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
4) Prawo do zbywania posiadanych Akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.
5) Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej,
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
prowadzonych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.).
6) Prawo do umorzenia akcji – Zgodnie z § 4 ust. 4 Statutu Emitenta akcje Emitenta mogą być umarzane. Akcja
może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne).
Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian
za akcje umorzone, Emitent może wystawić świadectwa użytkowe.

Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki
Z Akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 k.s.h.) oraz prawo do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.), przy czym prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 4061 k.s.h.), które zwróciły się do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 k.s.h.). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym
Zgromadzeniu (art. 411 k.s.h.).
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast
akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu.
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 po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
– firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
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– liczbę akcji,
– rodzaj i kod akcji,
– firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
– wartość nominalną akcji,
– imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
– siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
– cel wystawienia zaświadczenia,
– datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
– podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zgodnie z art. 340 § 3 k.s.h. w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.
Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Akcje nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 11 ust. 2 Statutu
Emitenta).
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411 3 k.s.h.
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej
posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu,
przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o
umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw
przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §
1 k.s.h.).
Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie takie, powinno zostać złożone Zarządowi
na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu
Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 k.s.h.).
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 §
1 k.s.h.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad (art. 401 § 1 k.s.h.).
3) Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane akcjonariuszom
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.).
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4) Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 k.s.h.).
5) Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
6) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 k.s.h..
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
– zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
– akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu –
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
– akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
– akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
7) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym
przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusze
mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy
podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie
podejmie
uchwały
zgodnej
z
treścią
wniosku
albo
podejmie
taką
uchwałę
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały.
9) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 k.s.h., 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. 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 k.s.h.).
10) Prawo do zamiany akcji Emitenta Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa
lub statut nie stanowi inaczej. Prospekt Emitenta nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 5
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym nie mają formy dokumentu (dematerializacja).
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11) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje
zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 k.s.h.).
12) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 k.s.h.).
13) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz
może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na
który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 k.s.h.).
14) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.).
15) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 k.s.h.).
16) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał (art. 421 § 2 k.s.h.).
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 k.s.h.).
17) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w
złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
18) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 k.s.h.
(w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 k.s.h. (w przypadku przekształcenia Spółki).
19) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 341 § 7 k.s.h.).
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę
wraz z datą wpisu.
20) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta 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 handlowa posiada,
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 k.s.h.).
21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych spółka może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach,
a także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej
z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.
202

Część III

Dokument Rejestracyjny

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny pozostać imienne. Uprzywilejowanie może
dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. W
przypadku uprzywilejowania w zakresie prawa głosu jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy i w
przypadku zmiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom,
uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu
dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych) i nie korzystają one z pierwszeństwa
zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji uprzywilejowanych w zakresie
dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji
niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać
prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat
obrotowych.
Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki,
upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne
uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój
wkład na pokrycie kapitału zakładowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej
lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można
uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień
przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu
i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają
odpowiednich postanowień statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby
zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h. zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu
do rejestru. Ponadto uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio
oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji, lub
odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualne dodatkowe warunki, od których spełnienia
uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała
dotycząca zmiany statutu zapada większością ¾ głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu
zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 k.s.h., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3
k.s.h.). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu.
Zmiana statutu niedotycząca podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu
rejestrowego w terminie trzech miesięcy od dnia jej podjęcia.

21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
Walne zgromadzenie akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zasady określające sposób zwoływania Walnych Zgromadzeń, jak również zasady uczestnictwa w nich określają
stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą,
w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks Spółek
Handlowych.
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
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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.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie,
jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy
może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.
Przed każdym Walnym Zgromadzeniem winna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd winna być wyłożona w lokalu Zarządu
przez 3 Dni Robocze poprzedzające odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu
Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Na Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, winna być sporządzona lista
obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby Akcji, które każdy z nich przedstawia i
przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego
Zgromadzenia.
Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o
ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
walnego zgromadzenia.
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej datę, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia.
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Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego
zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie
głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na
poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, dokumentację, która ma być
przedstawiona walnemu zgromadzeniu, projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał,
uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego
zgromadzenia, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
Uchwały można podjąć jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest
reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia
uchwały. Zgodnie z art. 405 k.s.h. walne zgromadzenie akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez
formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż uczestniczący w Walnym
Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku
przekroczenia przez akcjonariusza 66% ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów
ulega zmniejszeniu do 66% ogólnej liczby głosów. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia Akcji.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga
udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby
fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza.
Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinien
okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego
podmiotu. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu akcjonariusz zawiadamia spółkę za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy
powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz spółki
publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w
zdaniu poprzednim. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
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Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na
nim Akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Statutu lub
Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskami o powołanie lub odwołanie członków władz, odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich
do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie
choćby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu
imiennym.
Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia
należy w szczególności:
–

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;

–

udzielenie absolutorium członkom organów;

–

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;

–

wyłączenie całości lub części zysku od podziału i określenie jego przeznaczenia;

–

nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;

–

tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju, jak i poza jego
granicami;

–

wybór członków Rady Nadzorczej oraz jej przewodniczącego;

–

określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na dzień 17 grudnia 2015 r. Emitent dokonał zwołania Walnego Zgromadzenia z punktem porządku obrad
obejmującym zmiany w Statucie Emitenta – w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, do
dotychczasowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie wyboru przewodniczącego Rady
Nadzorczej przekazana zostanie Radzie Nadzorczej.

21.2.6. Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących możliwości zmiany kontroli nad
Emitentem
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową wielkość
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Statut ani regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji,
po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym podlegają zmiany
kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa
Statut ani regulaminy Emitenta nie określają warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w
sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy kodeksu spółek handlowych.
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22 ISTOTNE UMOWY
Emitent oraz jego spółka zależna nie są stronami istotnych umów innych niż zawierane w zwykłym toku
działalności, z zastrzeżeniem udzielonych grantów. Umowy zostały uznane za znaczące z uwagi na łączną
wysokość pozyskanych przez Emitenta dofinansowań.

Grant Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej
Emitent otrzymał grant od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii
Europejskiej na podstawie decyzji Nr. 2014-2217/001-001-553787-CREA-1-2014-1-PL-MED-DEVVG na rozwój
technologii własnej w zakresie gier video w ramach programu Creative Europe Programme – MEDIA.
Działania na które został przyznany grant powinny rozpocząć się w dniu 27 marca 2014 roku i zakończyć dnia 26
września 2016 roku. Emitent może zawiesić realizację działań, na które został przyznany grant jedynie w
przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności siły wyższej .
Działania, na które został przyznany grant obejmują wszystkie działania poprzedzające produkcję gier
komputerowych, w tym: nabycie praw, research, pisanie skryptów, przygotowanie scenorysów, poszukiwanie i
identyfikacja kluczowej obsady i zespołu, przygotowanie budżetu, określenie planu finansowania, poszukiwanie
i identyfikacja partnerów branżowych, ko-producentów i współfinansujących, określenie harmonogramu
produkcji oraz pierwotnych planów marketingowych i strategii sprzedaży. Wszelkie prawa własności
intelektualnej powstałe w związku z ww. działaniami przysługują Emitentowi.
Grant został przyznany do maksymalnej kwoty 148.731 Euro w formie zwrotu 50% przewidywanych kosztów
działań, które szacowane są na łączną kwotę 297.463 Euro. Ostateczna wysokość grantu zostanie ustalona w
oparciu o koszty rzeczywiście poniesione (dla kategorii kosztów bezpośrednich wskazanych w szacowanym
budżecie działań) oraz o koszty zadeklarowane na podstawie zryczałtowanej stawki 7% uzasadnionych kosztów
(dla kategorii kosztów pośrednich). Koszty poniesione przez Emitenta w walucie innej niż Euro powinny być
obliczane w oparciu o kurs ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej
właściwy na dzień, w którym przygotowywane jest sprawozdanie finansowe.
Decyzja przewiduje warunki wcześniejszego wygaśnięcia prawa do grantu.
Grant podlega prawu Unii Europejskiej. Wszelkie sprawy związane z podejmowaniem przez Agencję decyzji
związanych z implementacją grantu rozstrzygane będą przez Sąd.

Umowa Nr Innotech-K3/HI3/9/226794/NCBR/14 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w
ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej Hi-Tech pt. „Opracowanie multiplatformowej
technologii produkcji gier MMO free-2play” zawarta w dniu 16 czerwca 2014 r. przez Emitenta z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Przedmiotem Umowy jest wykonanie projektu pt. „Opracowanie multiplatformowej technologii produkcji gier
MMO free-2play” dofinansowanego przez NCBiR w ramach Programu „Innotech”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2.684.220,00 PLN. Na podstawie Umowy NCBiR udzielił Emitentowi
dofinansowania na realizację projektu w wysokości 1.259.702,00 PLN.
Umowa została wykonana i rozliczona.
Umowa o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym Nr POIG.06.05.02-00108/13-00 Projektu „Promocja 11 bit studios podczas targów teleinformatycznych CeBIT 2013” w ramach
poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, działania 6.5 Promocja
polskiej gospodarki, osi priorytetowej, 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarta w dniu 17 lutego 2014 r. przez Emitenta z
Ministrem Gospodarki zmieniona aneksem z dnia 03 lutego 2015 r.
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Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Ministerstwo dofinansowania Projektu „Program promocji o
charakterze ogólnym branży gier wideo w związku z partnerstwem na Targach Game Developers Conference w
San Francisco”.
Całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynoszą 41.800,00 PLN.
Ministerstwo udzieliło Emitentowi dofinansowania w wysokości 31.350,00 PLN co stanowi 75% wydatków
kwalifikowanych.
Umowa została wykonana i rozliczona.
Umowa o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym Nr POIG.06.05.02-00261/13-00 Projektu „Promocja produktów 11 bit studios na targach Gamescom w Kolonii” w ramach
poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, działania 6.5 Promocja
polskiej gospodarki, osi priorytetowej, 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarta w dniu 13 czerwca 2014 r. przez Emitenta z
Ministrem Gospodarki
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Ministerstwo dofinansowania Projektu „Promocja produktów 11 bit
studios na targach Gamescom w Kolonii”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36.285,00 PLN brutto natomiast całkowita kwota wydatków
kwalifikowanych wynosi 29.500,00 PLN netto. Ministerstwo udzieliło Emitentowi dofinansowania w wysokości
22.125,00 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.
Umowa została wykonana i rozliczona.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-153/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarta przez
Emitenta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zmieniona Aneksem z dnia 27 września 2013 r
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez PARP dofinansowania Projektu „Stworzenie platformy B2B mającej
na celu integrację systemów informatycznych Spółki 11 bit studios i systemów informatycznych partnerów
Spółki”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 970.293,00 PLN. PARP udzieliło Emitentowi dofinansowania w
wysokości 679.205,10 PLN.
Umowa została wykonana i rozliczona.

23 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O
JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU
Dla celów sporządzenia niniejszego Prospektu zostały wykorzystane informacje od osób trzecich. Zarząd
Emitenta potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim jest świadomy
oraz w jakim może ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte
żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. Źródła
każdorazowo zostały wskazane w treści Prospektu pod odpowiednimi stwierdzeniami, oświadczeniami lub
komunikatami.
Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej zostały przyjęte na bazie
następujących źródeł:
Raport PwC - Global entertainment and media outlook 2015-2019,
Raport Newzoo.
W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia ani raporty osoby określanej jako ekspert.
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24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu w formie papierowej, a
także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.11bitstudios.pl, następujące dokumenty
lub ich kopie:




Statut Emitenta,
Odpis z KRS,
Regulaminy organów Emitenta.

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu w formie papierowej,
następujące dokumenty: sprawozdania finansowe Emitenta za ostatnie dwa lata obrotowe oraz sprawozdanie
finansowe spółki zależnej Emitenta – Games Republic Ltd za okres od 8 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku.

25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Games Republic Limited – z siedzibą w miejscowości Valletta, Malta.
Kapitał wyemitowany spółki wynosi 1.234,00 EUR i został w całości opłacony przez Emitenta. Emitent posiada
100% kapitału zakładowego spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Przedmiotem działalności spółki jest sprzedawanie końcowym użytkownikom licencji na gry w wersji cyfrowej.
Gry pochodzą od producentów i wydawców z całego świata. Spółka działa na rynku globalnym.
Spółka nie utworzyła rezerw.
Spółka koncentruje działalność na świadczeniu usług polegających na zastępstwie inwestycyjnym na rzecz
innych podmiotów. Ponadto świadczy usługi biurowe, doradcze, przygotowania inwestycyjnego i serwisowe.
Dyrektorami spółki są osoby powiązane z Emitentem – Dariusz Nazim, odpowiedzialny u Emitenta za
zarządzanie Games Republic oraz Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu Emitenta.
Za rok obrotowy 2014 roku spółka wykazała zysk w wysokości 3.752,00 EUR. Za ostatni rok obrotowy spółka nie
wypłacała dywidendy.
Wartość według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje
posiadane na rachunkach stanowi kwota 1.234,00 EUR.
Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze – spółka w swoim portfolio posiada również
pełen zestaw gier autorstwa Emitenta. Z tytułu sprzedaży gier odprowadzana jest na rzecz Emitenta prowizja, w
takim samym wymiarze, jak w przypadku pozostałych producentów, z którymi spółka podpisała umowy
licencyjne.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązanie spółki wobec Emitenta wynosiło 6.890,98 EUR z tytułu
udzielonych pożyczek (na pokrycie wynagrodzenia za obsługę księgową oraz VAT) i zobowiązań handlowych
(zobowiązania Games Republic Limited wobec Emitenta za sprzedane gry Emitenta w 2014 roku). Pożyczka
została spłacona w czerwcu 2015 roku.
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5 Część – Dokument Ofertowy
5.1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia zostały
zamieszczone w punkcie 1 Prospektu.

5.2 CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka zostały zamieszczone w rozdziale II Prospektu.

3

ISTOTNE INFORMACJE

3.1Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy 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.

3.2Kapitalizacja i zadłużenie
Poniżej zaprezentowano informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Emitenta na dzień 30 września 2015
roku.
Informacje dotyczące kapitalizacji i zadłużenia, zostały ustalone w oparciu o niezbadane informacje finansowe
Grupy Emitenta na dzień 30 września 2015 roku.
Tabela Informacje dotycząca zadłużenia Grupy Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem

30.09.2015
1.133

- gwarantowane
- zabezpieczone

0
0

1. Kredyty krótkoterminowe

0

2. Kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy

0

3. Leasing w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy

0

4. Pożyczki krótkoterminowe

0

5. Pożyczki długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy

0

6. Zobowiązania wekslowe

0

7. Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych

0

- niegwarantowane/niezabezpieczone
8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
9. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
10. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0
298
33
0
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11. Pozostałe zobowiązania

802

Zadłużenie długoterminowe ogółem

904

- gwarantowane
- zabezpieczone
111.
1. Kredyty długoterminowe

0

2. Leasing

0

3. Pożyczki długoterminowe

0

Pozostałe zobowiązania
- niegwarantowane/niezabezpieczone

0
0

904
0

Źródło: Emitent

Tabela Informacje dotyczące kapitałów własnych Grupy Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Kapitał podstawowy
Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem

30.09.2015
222
4.286
12.650
66
9.351
26.575

Źródło: Emitent

Tabela Informacje dotycząca zadłużenia netto Grupy Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie

30.09.2015

A.

Środki pieniężne

B.

Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)

C.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

D.

Płynność (A + B + C)

E.

Bieżące należności finansowe

0

F.

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

0

G.

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H.

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

I.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F + G + H)

0

J.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I – E – D)

K.

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

0

L.

Wyemitowane obligacje

0

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe
N.

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K + L + M)

O.

Zadłużenie finansowe netto (J + N)

19.159
0
0
19.159

(19.159)

0
0
(19.159)

Źródło: Emitent

Od 1 października 2015 roku do Daty Prospektu nie uległy zmianie w istotny sposób kapitały własne Emitenta i
Grupy Emitenta.
Do Daty Prospektu Emitent ani spółka zależna, Games Republic Limited, nie zaciągnęła istotnych zobowiązań
leasingowych i kredytowych. Do Daty Prospektu Emitent oraz spółka zależna nie posiadają zobowiązań
warunkowych oraz odroczonych.
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3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną.
Doradca prawny
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni pełniąca funkcję Doradcy
Prawnego, jest podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie pomocy prawnej w związku z wprowadzeniem
Akcji Serii A, B, C, D i E Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i występowania w imieniu Emitenta przed
KNF. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na
rynku regulowanym Akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują
żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta.
Firma Inwestycyjna
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej, jest podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzenie Akcji Serii A, B, C, D i E Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i
występowania w imieniu Emitenta przed KNF. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
S.A. nie jest uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta.
Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i Emitenta nie występują
żadne konflikty interesów. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta.

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Nie dotyczy Emitenta. Akcje objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej.

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO
OBROTU

4.1 Opis typu i rodzaju papierów wartościowych
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym na GPW 2.217.199 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w
tym:
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A,
- 494.200 akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 akcji na okaziciela serii D,
- 305.500 akcji na okaziciela serii E.
Na Datę Prospektu, akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Emitenta dopuszczone są do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Akcje Emitenta oznaczone są kodem ISIN PL11BTS00015.
Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi na podstawie umowy zawartej przez Emitenta
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.
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4.2 Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe
Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie
kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być
podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w
przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem Emisyjnym, na podstawie
przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po
upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed
upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu
Spółek Handlowych).

4.3 Rodzaj oraz forma papierów wartościowych
Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta są akcjami zdematerializowanymi, na podstawie umowy
zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Książęcej 4.

4.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych
Akcje Emitenta emitowane są w polskich złotych (zł/PLN).

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury
wykonywania tych praw
Prawa i obowiązki związane z Akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych,
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy
skorzystać z porady osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347
k.s.h.). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z Akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
dywidendy wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 k.s.h.). Dywidendę wypłaca się w dniu
określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 k.s.h.). Ustalając dzień
dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie (lub Rada Nadzorcza – jeżeli termin wypłaty
dywidendy ustala Rada Nadzorcza) powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty poprzez formularz zgłoszeniowy przez dedykowaną stronę
internetową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej
dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
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Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób
prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem
uczestnika, liczbę podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo do
dywidendy.
Zgodnie z treścią § 112 ust. 1 „Szczegółowych Zasad Działania KDPW” w dniu wypłaty dywidendy Emitent
obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy do godz.
11.30.
Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw
z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz
uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i sposób
przeprowadzania transakcji giełdowych.
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale
Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu,
po którym wygasa prawo do dywidendy.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą
(art. 348 § 4 k.s.h.). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze
nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Stosownie do zasady 6 rozdziału IV Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW” dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki
sposób, 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 szczegółowego uzasadnienia.
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i
podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo
do dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak i prawną), podlegają
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby
lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną lub z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego
osobą fizyczną stanowi inaczej.
Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez spółkę
wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a następnie
przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jako płatnik tego podatku jest
zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku oraz przygotować informację o
dokonanych wypłatach i pobranym podatku, którą to informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi
skarbowemu.
Zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby (zarządu) lub zamieszkania zagranicznego akcjonariusza do celów podatkowych, uzyskanym od
tego akcjonariusza zaświadczeniem (tzw. certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej. Co do zasady, obowiązek dostarczenia certyfikatu spółce wypłacającej dywidendę lub inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje
przychody ze źródeł położonych w Polsce. Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu
przez płatnika, czy ma prawo zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną we właściwej umowie
międzynarodowej czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych. W tym ostatnim przypadku, jeżeli zagraniczny akcjonariusz wykaże, że w stosunku do niego miały
zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które
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przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego.
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 ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 k.s.h.). Przepisy
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Statutu Emitenta, Zarząd za zgodą Emitenta może podjąć uchwałę w przedmiocie
wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod
warunkiem, że Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) –
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h.. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego
prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co
najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
4) Prawo do zbywania posiadanych Akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.
5) Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej,
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
prowadzonych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.).
6) Prawo do umorzenia akcji – Zgodnie z § 4 ust. 4 Statutu Emitenta akcje Emitenta mogą być umarzane. Akcja
może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne).
Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian
za akcje umorzone, Emitent może wystawić świadectwa użytkowe.

Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki
Z Akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 k.s.h.) oraz prawo do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.), przy czym prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 4061 k.s.h.), które zwróciły się do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 k.s.h.). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym
Zgromadzeniu (art. 411 k.s.h.).
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym
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zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast
akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu.
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 po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
– firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
– liczbę akcji,
– rodzaj i kod akcji,
– firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
– wartość nominalną akcji,
– imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
– siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
– cel wystawienia zaświadczenia,
– datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
– podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zgodnie z art. 340 § 3 k.s.h. w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.
Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Akcje nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 11 ust. 2 Statutu
Emitenta).
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411 3 k.s.h.
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej
posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu,
przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o
umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw
przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §
1 k.s.h.).
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Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie takie, powinno zostać złożone Zarządowi
na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu
Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 k.s.h.).
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 §
1 k.s.h.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad (art. 401 § 1 k.s.h.).
3) Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane akcjonariuszom
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.).
4) Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 k.s.h.).
5) Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
6) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 k.s.h..
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
– zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
– akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu –
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
– akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
– akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
7) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym
przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusze
mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy
podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie
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podejmie
uchwały
zgodnej
z
treścią
wniosku
albo
podejmie
taką
uchwałę
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały.
9) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 k.s.h., 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. 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 k.s.h.).
10) Prawo do zamiany akcji Emitenta Art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa
lub statut nie stanowi inaczej. Prospekt Emitenta nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 5
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym nie mają formy dokumentu (dematerializacja).
11) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje
zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 k.s.h.).
12) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 k.s.h.).
13) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz
może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na
który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 k.s.h.).
14) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.).
15) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 k.s.h.).
16) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał (art. 421 § 2 k.s.h.).
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 k.s.h.).
17) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w
złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
18) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 k.s.h.
(w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 k.s.h. (w przypadku przekształcenia Spółki).
19) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 341 § 7 k.s.h.).
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Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę
wraz z datą wpisu.
20) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta 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 handlowa posiada,
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 k.s.h.).

4.6 Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych
Podstawa prawna emisji akcji serii A:
W dniu 7 grudnia 2009 roku Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Michał Drozdowski i Przemysław Marszał
zawarli akt założycielski spółki akcyjnej:
„§ 1. Zwani w dalszej części niniejszego Aktu Założycielami, oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną
oraz wyrażają zgodę na objęcie w niej akcji. Spółka zawiązana zostaje na zasadzie Statutu zawartego poniżej w
niniejszym akcie notarialnym, a Stawający występują jako jej założyciele.
§ 2. Założyciele oświadczają, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych o numerach od A1 (jeden) do A1.000.000 (jeden
milion) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 3. Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej.
(…)”
Podstawa prawna emisji akcji serii B:
„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2010 roku
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 149 420,00
zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) to jest o kwotę 49 420,00 zł
(czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) w drodze emisji 494 200 (czterysta
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) nowych, zwykłych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii
B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisji akcji serii B wynosi 1, 38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy).
3. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego
roku (2010-12-31).
4. Akcje serii B pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
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5. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 §2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób
(dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych
umów.
7. Umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia trzydziestego
czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (2010-06-30).
§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B.
Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawiona na piśmie Walnemu
Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii B,
w tym w szczególności do:


określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,



określenia terminów subskrypcji,



dokonania podziału akcji serii B na transze,

zawarcia umów o objęcie akcji.”
Konwersja akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela:
„Uchwała nr 02/08/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna
Z dnia 19 sierpnia 2010 roku
W sprawie zmiany treści Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
w związku z uchwaloną przez Zarząd Spółki w dniu dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku
(2010-08-19) zmianą wszystkich akcji zwykłych imiennych serii A i B na akcje na okaziciela zmianie ulega treść §
4 ust. 1 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
§4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.420,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia
złotych) i dzieli się na 1.494.200 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji o
wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
a)

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000,

b) 494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach
od B 000 001 do B 494 200.”
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Podstawa prawna emisji akcji serii C:
„Uchwała nr 03/08/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 19 sierpnia 2010 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii C, zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co
następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 149.420.00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy
czterysta dwadzieścia złotych) do kwoty nie niższej niż 164.420,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące
czterysta dwadzieścia złotych) i nie większej niż 189.420,00 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
czterysta dwadzieścia złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 15.000,00 (piętnaście tysięcy złotych) i
nie większą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 150.000 (sto
pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 400.000 (czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda akcja).
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa
poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej
emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C
środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę
działalności gospodarczej.
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od szpat zysku jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończacy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku
(2010-12-31), tj. od dywidendy za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty).
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny
emisyjnej akcji nowej emisji serii C.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów
objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dziesiątego
roku (2010-09-30).
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego – w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
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10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o
którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny
emisyjnej akcji serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega treść § 4 Statutu Spółki,
który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
(…)”

Podstawa prawna emisji akcji serii D:
„Uchwała nr 03/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co
następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 187.076,10 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy
siedemdziesiąt sześć złotych 10/100) do kwoty nie większej niż 237.076,10(dwieście trzydzieści siedem
tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 10/100) to jest o kwotę nie większą niż 50. 000 zł (pięćdziesiąt
tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
D o wartości nominalnej 0, 10 zł (dziesięć groszy) każda.
2.

Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa
poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej
emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D
środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę
działalności gospodarczej.

3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie
do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku, tj. od dywidendy za 2011 rok.
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5. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny
emisyjnej akcji nowej emisji serii D.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów
objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012 roku. Do wyłącznej decyzji
Zarządu Spółki należeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii D i w jakich ilościach, tak w
zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego- w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o
którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny
emisyjnej akcji serii D stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega treść § 4 Statutu Spółki,
który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: ( …).”

Podstawa prawna emisji akcji serii E:
„Uchwała nr 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E,
zmiany statutu Spółki
Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 191.169,90 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto
sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 231.169,90 (dwieście
trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) to jest o kwotę nie
większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja.
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2. Na zasadzie art.433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru
akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji
serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków
finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki

w zakresie prowadzonej przez Spółkę

działalności gospodarczej.
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie
do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku tj. od dywidendy za 2011 rok.
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny
emisyjnej akcji nowej emisji serii E. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E nie może być niższa niż 9 zł
(dziewięć złotych).
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów
objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku . Do wyłącznej decyzji
Zarządu Spółki należeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcji serii E i w jakich ilościach, tak w
zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego- w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o
którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny
emisyjnej akcji serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega treść § 4 Statutu Spółki,
który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: (…)”
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Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Uchwała nr 16/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:
§1
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A..
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.7

Przewidywana data emisji papierów wartościowych

Emitent (akcje serii A) zarejestrowany został w sądzie rejestrowym w dniu 10 marca 2010 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 4 sierpnia 2010 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 30 listopada 2010 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 26 stycznia 2012 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane postanowieniem sądu
rejestrowego z dnia 26 września 2012 roku.
Dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym przewidziane jest w IV kwartale 2015
roku.

4.8 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych

4.8.1

Ograniczenia wynikające ze statutu

Statut Emitenta w brzmieniu obowiązującym na Datę Prospektu nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie
zbywania akcji posiadanych przez akcjonariuszy.
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Ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych

Obrót papierami wartościowymi emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w
Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie.
Zgodnie z art. 19 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 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na
podstawie tej oferty z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o Ofercie, wymaga
pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy,
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze (podmioty wymienione w art. 156 Ustawy o Obrocie), nie mogą
nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub
osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o
Obrocie.
Okresem zamkniętym jest:
- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną, wymienioną w art. 156 Ustawy o Obrocie, informacji
poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4
Ustawy o Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna, o której mowa
w art. 156 Ustawy o Obrocie, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres
ten
był
krótszy
od
pierwszego
ze
wskazanych,
chyba,
że
osoba
fizyczna,
o której mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie, nie posiadała dostępu do danych finansowych,
na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna
o której mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie, nie posiadała dostępu do danych finansowych,
na podstawie których został sporządzony raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp
do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
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gospodarczej, są obowiązane do przekazywania do KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko
z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy:
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej, lub
- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 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, lub
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do
innego rynku regulowanego, lub
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany 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 akcji spółki publicznej w transakcji
zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy
czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie,
zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której
dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Zawiadomienie powinno
zawierać również informacje o 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, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy
podmiot posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zadaniu
informacje odrębnie dla każdego rodzaju. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10%
ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania
udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę. Zawiadomienie
może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku,
gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w
tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych
obowiązków. 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; nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej oraz pośrednim nabyciem akcji spółki
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publicznej.
W przypadku, gdy obowiązek zawiadomienie powstał w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej, zawiadomienie powinno zawierać również informację o: liczbie głosów oraz procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, dacie lub
terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Ponadto, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają 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.
Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie
udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez
podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5%
ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej
liczby głosów.
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w
wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów
ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 (art. 73 ust. 1 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 zobowiązany, w terminie 3 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
- do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie o nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy
o ofercie).
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy
przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po
którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od
dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3
Ustawy o Ofercie).
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 2, w
wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie),
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% 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
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uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot,
który pośrednio nabył akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
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 akcji.

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 (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Przepis
art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki
publicznej.
Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy
przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po
którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że 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).Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania
akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku
połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w przypadku
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy obowiązki, o których mowa w art. 72-74 ustawy, 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 tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy
o Ofercie;
- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty 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, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do
chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy
o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004
roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na
zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane
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wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub 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 albo inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe
dające prawo głosu w spółce. 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.
Stosownie do art. 77 ust. 1 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 Rzeczpospolitej Polskiej, który
jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów,
do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany,
na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie
od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie
dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po
cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany
do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym
wezwaniu, wraz z jego treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki,
a w przypadku ich braku, bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). W przypadku gdy akcje będące
przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej 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 przekazane do
publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego (art.
77 ust. 6 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści
wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym
niż 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa
się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem
KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia
wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od
niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia,
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie,
jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji,
ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania
oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 ustawy). Po
zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązane 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 (art. 77 ust. 7 ustawy).
Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać
ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy.
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Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na:
a) 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
b) funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot,
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
- 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,
- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
- przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
d) 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
dyspozycji co do głosowania,
e) wszystkich podmiotach łącznie, 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,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje spółki
publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w ostatnim i przedostatnim punkcie, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w
punkcie przedostatnim, 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,
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
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Ponadto, obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według
własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:
- po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy
akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych
tym pełnomocnictwem,
- liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa.
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ut. 2 i 5 Ustawy
o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki
publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.
Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji
spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie,
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.
Ponadto, przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę
inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy, które łącznie z akcjami już
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
o ile:
- prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz
- firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań,
o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a ustawy,
właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz
- firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1
ustawy.
Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy,
nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, która została zdefiniowana w art. 3
pkt 47 Ustawy o Obrocie.
Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania
płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:
- Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;
- spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;
- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie.
Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych
oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt
3 lit. b, ustawy pod warunkiem, że:
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- spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami
prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
- podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na
walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
- podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt
powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli:
- struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;
- osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę
inwestycyjną, działają niezależnie;
- w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym
podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność.
Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy,
nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy,
dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub
otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po
utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.
Ponadto, przepisów rozdziału 4 ustawy, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89
ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku porozumień dotyczących
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych
spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania
przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art.
429 § 1 KSH.
Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających z ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sposób
następujący:
- na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego
dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 200 tysięcy złotych chyba, że zaistnieją warunki określone w art. 159 ust. 1b Ustawy o
Obrocie (art. 174 ust. 1 ustawy),
- na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy,
KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tysięcy złotych chyba, że osoba ta zleciła
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów
wartościowych w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175
ust. 1 ustawy).
Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej,
w sposób następujący:
233

Część IV

Dokument Ofertowy

zgodnie z art. 89 ustawy, prawo 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 lub art.
72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy),
- 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 (art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy ),
- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1
pkt 3 ustawy),
nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw;
Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust.
2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że
wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie).
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 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 albo nie wykonał
obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy (art. 89 ust. 1a 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, 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. 1b Ustawy o
Ofercie).
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 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 ustawy, na każdego, kto:
- nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74
ustawy,
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy,
- 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,
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
74 ust. 2 lub 5 ustawy,
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
90a ust. 1 ustawy
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- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, 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 przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy,
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą, niż określona na
podstawie art. 79 ustawy,
- bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt.1 lub 3 albo art.
88a ustawy,
- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art.
91 ust. 6 ustawy,
- dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82 ustawy,
- nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 ustawy,
- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86. ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do
spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
- nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 ustawy
- dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000 tysięcy złotych, przy czym może być
ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki.
W decyzji, o której mowa, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

4.8.3

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 1.000.000.000,00 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość
50. 000.000,00 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej
lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej
przedsiębiorców,
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000,00 euro.
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku
od dnia nabycia oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w
drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona
ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę. Postępowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od
dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji
lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia
określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w
terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana.

4.8.4

Obowiązek w zakresie kontroli koncentracji, wynikający z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z
dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 roku w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje
o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji
obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności
w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:
- zawarciu odpowiedniej umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
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- przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld
euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, 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.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld
euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 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.
Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe,
bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu
papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery
wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw
głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości
lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka
sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

4.9

Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu

Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez
nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest żądanie wykupu. 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, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego
udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje
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spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Do zawiadomienia dołącza się
informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez siebie
akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie
to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego
zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego
istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami
dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

4.10

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez

osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego
W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie były dokonywane publiczne oferty
przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11

Informacje o podatkach potrącanych u źródła

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie przez papiery wartościowe rozumie się akcje oraz prawa do akcji. Celem
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z papierów
wartościowych należy skorzystać z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa
podatkowego.

4.11.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się
według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych:


podstawę opodatkowania stanowi cały przychód uzyskany z tytułu dywidendy,

przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.
27 Ustawy o PIT (art. 30a ust. 7 Ustawy o PIT),


podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT), o ile odpowiednia umowa
o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji podatkowej
wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza,


płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.


Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych
w ustawie o CIT:
1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
2) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT), o ile odpowiednia umowa o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy o
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unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji
podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza.
3) Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4
Ustawy o CIT):
a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach

osób prawnych, o których mowa w pkt a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 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,
c) spółka, o której mowa w pkt. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w

kapitale spółki, o której mowa w pkt. a,
d) spółka, o której mowa w pkt. b, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat, spółka 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. Warunkiem
zwolnienia dywidend z podatku jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji podatkowej
wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza oraz złożenie oświadczenia
dotyczącego opodatkowania dochodów akcjonariusza w państwie jego siedziby. Zwolnienie 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
Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został
uzyskany.
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o CIT.
Osoby prawne, które dokonują wypłat należności, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem dopuszczalnych odliczeń.
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 (art. 26 ust. 1 Ustawy o
CIT).
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4.11.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży papierów wartościowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art.
30b ust. 1 Ustawy o PIT). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych
i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te
wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z
przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, jest:
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,


różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,


różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,


różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38,


różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,


różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł


– osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także
dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia
płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw.
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną ze
sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie
lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi
dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku wynosi 19% otrzymanego
przychodu.
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Zgodnie z art. 25 Ustawy o CIT osoby prawne, które dokonały sprzedaży papierów wartościowych, zobowiązane
są do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym
od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące
tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6–
7 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia
płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat
rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
4.11.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Co do zasady sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi 1%.
W myśl przepisu art. 9 pkt. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych,
sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym
firmom inwestycyjnym albo dokonywana za pośrednictwem takich firm lub zagranicznych firm inwestycyjnych
albo dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego albo dokonywana poza takim obrotem 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 stanowi czynność cywilnoprawną
zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4.11.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych,
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.
4.11.5. Odpowiedzialność płatnika
Emitent zwraca uwagę, iż jako płatnik ponosi odpowiedzialność za potrącanie podatku od dochodu
uzyskiwanego przez akcjonariuszy (podatników – osoby fizyczne i prawne) z papierów wartościowych w postaci
dywidendy. W pozostałych przypadkach, obowiązek rozliczenia i opłacenia podatków obciąża podatnika –
akcjonariusza uzyskującego dochód z papierów wartościowych.
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie
wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli
płatnika.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią
inaczej albo gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY

Akcje Emitenta, tj. akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem
oferty papierów wartościowych.

6

DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU

6.1 Wskazanie, czy oferowane Akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z
uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach
Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest:
- 1.000.000 Akcji na okaziciela serii A,
- 494.200 Akcji na okaziciela serii B,
- 376.561 Akcji na okaziciela serii C,
- 40.938 Akcji na okaziciela serii D,
- 305.500 Akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych (rynek podstawowy).
W ocenie Emitenta akcje Emitenta będą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych (rynek podstawowy). Niemniej jednak w przypadku odmowy dopuszczenia Akcji Emitenta
do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
równoległym.
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie,
uwarunkowane będzie wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w ASO na rynku NewConnect.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być instrumenty finansowe, które spełniają
warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym określone w Regulaminie Giełdy oraz
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na tym rynku.
Zgodnie z pkt. 3 ust 2 Regulaminu Giełdy w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny one
spełniać następujące warunki:
i)

iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 PLN
albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje
co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio
złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku
regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej
48.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro;

ii)

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
c) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
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d) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4.000.000 PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro,
liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków
dopuszczenia i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych, decyzje Zarządu
GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej
w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży
oraz inne okoliczności związane z wnioskiem.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych - akcje spółek ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych powinny spełniać:
6) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
7) ich zbywalność nie jest ograniczona;
8) wszystkie wyemitowane akcje dane rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki
prowadzącej rynek oficjalnych notowań;
9) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem wynoszą co najmniej
równowartość 1.000.000 euro;
10) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu
tymi akcjami
Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie
więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji spółki
objętych wnioskiem.
Na Datę Prospektu kapitalizacja Spółki znacznie przekracza wartość progową określoną w regulaminie GPW.
Poza tym na Datę Prospektu w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania
mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się ponad 60% Akcji Spółki.
W związku z powyższym ryzyko, iż Spółka nie będzie spełniała, na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do
obrotu na rynku oficjalnych notowań, powyższych wymogów jest ograniczone. Niemniej jednak w przypadku
odmowy dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Emitent będzie się ubiegał o
wprowadzenie akcji do obrotu na rynku równoległym.
Akcje Spółki notowane są pod skrótem 11BIT w ASO na rynku NewConnect i zarejestrowane w KDPW pod
kodem PL11BTS00015.
Termin debiutu Spółki planowany jest w grudniu 2015 r.

6.2 Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są
dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane
lub dopuszczone do obrotu
Akcje Emitenta nie są przedmiotem notowań na żadnym rynku regulowanym lub rynkach równoważnych.
Na Datę Prospektu Akcje Emitenta są przedmiotem notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.
Akcje Emitenta są przedmiotem notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 28 października 2010 roku.
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6.3 Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta
Nie istnieją papiery wartościowe, które są przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie
jednocześnie co Akcje Emitenta będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w
obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży
(„bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania
Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z Domem Maklerskim NWAI. Zgodnie z §20 ust. 1
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu animatorem rynku jest członek rynku lub podmiot będący firmą
inwestycyjną, który zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek na rynku kierowanym zleceniami
czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta.
Animator rynku wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulacjami GPW w Warszawie S.A., a w szczególności
zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6.5 Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą
Emitent nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji przed, w trakcie oraz
bezpośrednio po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego.

7

INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ

7.1 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży
Akcje objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych i nie są
objęte sprzedażą przez obecnych właścicieli.

7.2 Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających
Akcje objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych i nie są
objęte sprzedażą przez obecnych właścicieli.

7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock – up.
Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał i Michał Drozdowski, czyli akcjonariusze Emitenta,
będący jednocześnie Członkami Zarządu Emitenta, zobowiązali się do ograniczenia zbywania posiadanych akcji
Emitenta (umowa lock-up) przez okres sześciu miesięcy kalendarzowych licząc od dnia 5 października 2015
roku. Umową typu lock-up objęte są łącznie 616.152 akcje Spółki stanowiące 27,79% akcji w kapitale
zakładowym oraz dających 27,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
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KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

Szacunkowe koszty związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Struktura szacunkowych kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta (
PLN)
Wyszczególnienie
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne
Razem

Szacunkowa wartość
199.000,00
442,00
199.442,00

Źródło: Emitent

Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto.

9

ROZWODNIENIE

Akcje objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych w związku
z czym nie ma możliwości rozwodnienia.

10 INFORMACJE DODATKOWE

10.1

Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją

Doradca Prawny
Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni pełni funkcję doradcy prawnego
w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW. Doradca prawny jest odpowiedzialny za sporządzenie fragmentów Prospektu w
częściach wskazanych w pkt. 1.1. Części III Prospektu – oświadczenie Doradcy Prawnego.
Firma Inwestycyjna
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej, jest podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW. Firma Inwestycyjna jest odpowiedzialna za sporządzenie fragmentów Prospektu w
częściach wskazanych w pkt. 1.1. Części III Prospektu – oświadczenie Firmy Inwestycyjnej.

10.2

Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych

biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport
W Dokumencie Ofertowym nie wystąpiły inne informacje, które zostałyby zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych biegłych rewidentów.

10.3

Dane na temat ekspertów

Dokument Ofertowy nie zawiera oświadczeń ani raportów osób określanych jako ekspert.
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Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone;

źródła tych informacji
W Dokumencie Ofertowym nie były uzyskiwane informacje od osób trzecich.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Prospektu są:
Załącznik nr I

– Statut Spółki

Załącznik nr II

– Definicje i skróty
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Załącznik nr I STATUT EMITENTA
Tekst jednolity Statutu spółki „11 bit studios Spółka Akcyjna” sporządzony na podstawie tekstu jednolitego
przyjętego uchwałą Nr 19/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2012 roku wraz
ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr 09/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014
roku.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity)
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: „11 bit studios Spółka Akcyjna”. Spółka może używać wersji skróconej firmy w
brzmieniu „11 bit studios S.A.” oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 2.
1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz
tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich
dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 3.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
- 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
- 18.11.Z – Drukowanie gazet;
- 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
- 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek;
- 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
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- 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
- 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 58.11.Z – Wydawanie książek;
- 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 58.13.Z – Wydawanie gazet;
- 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi;
- 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
- 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
- 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 70.21.Z. – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych;
- 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
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- 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
- 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. Podjęcie działalności w wymienionych wyżej zakresach następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji,
jeżeli właściwe przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie
podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających
przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 221.719,90 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset
dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o
wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda;

b) 494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach
od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda;
c)

376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376.561 o wartości nominalnej 10 (dziesięć
groszy) każda;

d) 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
numerach od D 000 001 do D 040.938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda;
e)

305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E
000 001 do E 305 500 o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda.

3. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje
zostaną opłacone w całości wpłatą na rachunek spółki w organizacji.
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4. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.
6. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w
drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji serii zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów
subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr 06/06/2014 i Nr 07/06/2014 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5.
1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej
kolejności powinien nastąpić odpis na kapitał zapasowy Spółki w wysokości minimum 8% zysku za rok
obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada
środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

II. Organy Spółki
§ 6.
Organami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 7.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych.
3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym
Statutem, a w szczególności:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
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- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i
określenia jego przeznaczenia;
- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego
granicami;
- wybór członków Rady Nadzorczej oraz jej przewodniczącego;
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także
udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że
Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na
wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością
trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 8.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków. W wypadku gdy Spółka spełnia
warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem
jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Członkowie Rady Nadzorczej
są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali
członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności
będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i
niniejszym Statutem, a w szczególności:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- wskazanie Prezesa Zarządu;
- określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- udzielenie zgody na utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub innych jednostek organizacyjnych,
- udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym,
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- udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości
przekraczającej wartość aktywów Spółki.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów
obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który glosuje ostatni.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Regulamin nie może naruszać postanowień Kodeksu
spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 9.
1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa
uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są
powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Rada Nadzorcza jednocześnie decyduje o
przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem
jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele i w tym przypadku oni decydują,
któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji
Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
4. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest
jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w
imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, który głosuje ostatni.
6. Zarząd może uchwalić swój regulamin. Regulamin nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek
handlowych oraz niniejszego Statutu.

III. Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy, ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniami
Walnego Zgromadzenia.

§ 11.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku kalendarzowego.
2. Koniec pierwszego roku kalendarzowego nastąpi dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 12.
We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
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Załącznik nr II DEFINICJE I SKRÓTY
Akcje serii A

1.000.000 Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Akcje serii B

494.200 Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Akcje serii C

376.561 Akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Akcje serii D

40.938 Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Akcje serii E

305.500 Akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Alternatywny
System Alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych
Obrotu, NewConnect
w Warszawie S.A.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w
Biegły Rewident
Warszawie
Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przyjęte
Dobre
Praktyki
Spółek
na podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 rady nadzorczej Giełdy z dnia 21
Notowanych na GPW
listopada 2012 roku
Dobre
Praktyki
Spółek Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect,
Notowanych
na przyjęte na podstawie Uchwały Nr 293/2010" Zarządu Giełdy z dnia 31 marca
NewConnect
2010 roku
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedziba w
Doradca Prawny
Warszawie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003
roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną
Dyrektywa 2003/71/WE
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca
dyrektywę 2001/34/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009
Dyrektywa 2009/28/WE
roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Dz.U.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.UE.L

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej serii L

Data Prospektu

Dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu

Emitent, Spółka

11 bit studios S.A.

EUR, euro

Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 roku,
poz. 121 ze zm.)
Kodeks
Spółek Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z
Handlowych, KSH, k.s.h.
2013 roku, poz. 1030 ze zm.)
Komisja, KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks cywilny

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KW

Księga Wieczysta

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NBP
Firma
BOŚ

Narodowy Bank Polski
Inwestycyjna,

Ordynacja Podatkowa

DM

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015
roku, poz. 613 ze zm.)
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PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, zł, złoty

Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

Prospekt,
Emisyjny

Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz
Prospekt Rozporządzenia o Prospekcie, na podstawie którego Spółka będzie
przeprowadzać Publiczną Ofertę, składający się z Dokumentu Ofertowego,
Dokumentu Rejestracyjnego oraz Dokumentu Podsumowującego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A.
Forma, w jakiej realizowane są obowiązki informacyjne spółek publicznych
określone w art. 56 Ustawy o Ofercie lub Regulaminie Alternatywnego Systemu
Obrotu
Giełdy, Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z
dnia 4 stycznia 2006 roku ze zm.

Raport bieżący
Regulamin
Regulamin GPW

Regulamin KDPW (stan prawny na dzień 8 lutego 2014 roku)

Regulamin KDPW
Rozporządzenie
1606/2002

(WE)

nr

Rozporządzenie
(WE)
nr
Rozporządzenie
Rozporządzenie
Prospekcie

Komisji
809/2004,
809/2004,
o

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (Dz.U.UE.L.2002.243.1)
rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz.
UE L 215 z 16.6.2004 r., str. 3, ze zm.) zmienione rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.; rozporządzeniem Komisji (WE) nr
211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r., rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1289/2008 z
dnia 12 grudnia 2008 r., rozporządzeniem nr 311/2012 z dnia 21 grudnia 2011 r.
oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 486/2012 z dnia 30 marca
2012 r.

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

Rynek podstawowy

Rynek oficjalnych notowań giełdowych

Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki
Szczegółowe
zasady
obrotu Giełdowego
Ustawa
o
biegłych
rewidentach
i
ich
samorządzie, podmiotach
uprawnionych
Ustawa o Obrocie
Ustawa
o
Ochronie
Konkurencji
i
Konsumentów
Ustawa
o
Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych,
Ustawa
o
PDOF
Ustawa
o
Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych, Ustawa o PDOP
Ustawa o Podatku od
Spadków i Darowizn
Ustawy
o
Ofercie
Publicznej,
Ustawa
o
Ofercie
Ustawy o Podatku od
Czynności
Cywilnoprawnych
Ustawy o rachunkowości,
UOR

Statut 11 bit studios S.A.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą
Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 roku ze zm.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1011)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U.
z 2014 roku, poz. 94 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 184)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.
Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
Dz. U. z 2014 roku, poz. 397 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z
2009 roku, Nr 93, poz. 851 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.
Dz. U. z 2015 roku, poz. 626)
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 roku,
poz. 330 ze zm.)
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10.6 SŁOWNIK POJĘĆ BRANŻOWYCH I RYNKOWYCH
R&D

Prace badawczo-rozwojowe (ang. Research and Development - R&D);

CAGR

Średnia roczna stopa wzrostu (ang. Compound annual growth rate);

EBITDA

Wskaźnik EBITDA zdefiniowany jest jako zysk (strata) na działalności
operacyjnej + amortyzacja. EBITDA nie jest wskaźnikiem MSSF i nie należy
go uznawać za alternatywę żadnego wskaźnika liczonego wg MSSF.
EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w
związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a
prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Emitenta może być odmienne niż
zastosowane przez inne spółki;
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