
 

CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Warszawie 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, 
prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

- 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 
- 194.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
- 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I 
- 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J 
- 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. 
 

 
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 
finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani 
wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 
alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli 
wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 
Warszawa, dnia 17 maja 2018 roku 

 
Autoryzowany Doradca: 

 
Trigon Dom Maklerski S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
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WSTĘP 

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta: 

Firma: CreativeForge Games Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: info@creativeforge.pl 

Strona internetowa: http://www.creativeforge.pl/ 
 

Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy: 

Firma: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Telefon: +48 12 629 24 56 

Faks: +48 12 629 25 50 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trigon.pl 

Strona internetowa: www.trigon.pl 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych 
do obrotu w alternatywnym systemie: 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: 

a) 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
c) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
d) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
e) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
f) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
g) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
h) 194.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
i) 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
j) 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 zł każda, 
k) 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 zł każda. 
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1 CZYNNIKI RYZYKA  
Przed podjęciem decyzji o nabyciu lub objęciu akcji CreativeForge Games S.A. Inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione 
poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. 

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez Emitenta działalności. 
W przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym, jak 
również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w przyszłości. Poza ryzykami opisanymi 
poniżej inwestowanie w akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.  

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich 
ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla Inwestorów rozumiejących ryzyka z nią związane i będących w stanie 
zaakceptować ryzyko poniesienia straty, zarówno części jak i potencjalnie całości zainwestowanych środków. 

Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z czynników ryzyka może mieć istotnie negatywny wpływ na prowadzoną przez 
Emitenta działalność, sytuację finansową oraz rynkowy kurs akcji Emitenta.  

1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Emitent prowadzi działalność gospodarczą na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych. Większość przychodów Emitenta 
pochodzi z obrotu zagranicznego, dlatego na poziom przychodów Emitenta, oprócz rynku krajowego, wpływ mają przede wszystkim 
tendencje na rynkach światowych. Ograniczony wpływ na wysokość osiąganych przychodów przez Emitenta ma tempo wzrostu PKB, 
poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej. 
Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na osiąganą przez Emitenta rentowność oraz dynamikę rozwoju. 

Wystąpienie negatywnych tendencji i zdarzeń związanych z koniunkturą gospodarczą jest czynnikiem niezależnym od Emitenta.  

 Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu zależna jest od czynników makroekonomicznych, takich jak poziom PKB, poziom 
wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz poziom wydatków konsumpcyjnych, w tym przede wszystkim 
wydatków na rozrywkę. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące 
koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta i jego wyniki finansowe. 

 Ryzyko walutowe 

Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia głównie w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów realizowana 
jest w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Emitent ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów 
walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD i EUR, gdyż przychody ze sprzedaży produktów 
rozliczane w tych walutach, w ostatnich okresie stanowiły około 90% całkowitych przychodów Emitenta ze sprzedaży produktów i usług 
w tym okresie. Aprecjacja złotego względem USD i EUR może negatywnie wpłynąć w szczególności na przychody ze sprzedaży, co 
przy kosztach wytworzenia, ponoszonych głównie w PLN, może również negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 
Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Emitent nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. 

 Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Emitenta 

Przychody Emitenta pochodzą z dystrybucji produktów za pośrednictwem kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko związane 
z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Emitenta bez zgody i wiedzy Emitenta. Pozyskiwanie przez konsumentów produktów 
Emitenta w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Emitenta oraz jego wyniki finansowe. 

W przeszłości Emitent nie zanotował znacznego nielegalnego rozpowszechniania egzemplarzy płatnych gier Emitenta. Tym niemniej 
Emitent ocenia, że skala nielegalnego rozpowszechniania jego produktów nie odbiega istotnie od skali tegoż zjawiska która można 
zaobserwować na całym rynku gier komputerowych. Jest to powszechny problem wpływający negatywnie na cały światowy rynek gier 
komputerowych. Na obecną chwilę nie stworzono w pełni skutecznego narzędzia, które zapobiegałoby nielegalnemu kopiowaniu 
produktów rozrywki elektronicznej. Mimo dotychczas ograniczonego wpływu tego zjawiska na działalność Emitenta nie można 
wykluczyć, że nasilenie się nielegalnej dystrybucji wpłynie negatywnie na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 
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 Ryzyko konkurencji 

Rynek gier jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko o podobnej tematyce. 
Konkurencyjny rynek wymaga od Emitenta pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, a także nad szukaniem nowych nisz 
rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co 
istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Emitenta na rzecz produktów konkurencji. Emitent działa na rynku 
międzynarodowym, stąd negatywny wpływ na jej działalność może mieć aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świecie. 

Emitent narażony jest na ryzyko konkurencji przede wszystkim w ujęciu ogólnym jako podmiot oferujący produkty rozrywki 
elektronicznej. Branża aplikacji multimedialnych jest branżą, w której kluczową rolę odgrywa innowacyjność, dostęp do nowych 
technologii i ciągła dbałość o optymalizację kosztową. Ze względu na profil, a także szeroki zasięg geograficzny działalności, Emitent 
do grona swoich konkurentów zalicza szereg podmiotów zajmujących się tworzeniem gier w Polsce i na świecie. 

Rynek produkcji gier jest rynkiem rozwijającym się, w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia się nowych podmiotów 
konkurencyjnych wobec Emitenta, które będą oferować produkty podobne do produktów Emitenta. Taka sytuacja może spowodować 
spadek zainteresowania produktami Emitenta wśród konsumentów na wybranych lub wszystkich rynkach geograficznych, na których 
Emitent prowadzi działalność. Istotne zwiększenie poziomu konkurencji na rynkach, na których Emitent prowadzi działalność może 
negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych 
trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie nowy produkt Emitenta, stworzony z myślą 
o dotychczasowych preferencjach konsumentów, może nie zostać dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów. Niska 
przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić 
w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 

Na sprzedaż produktów Emitenta duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez 
kluczowych dystrybutorów gier Emitenta. Jednocześnie Emitent ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów 
wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje 
z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje 
zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gry Emitenta, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym 
produktem Emitenta wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu. 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów było obserwowane w przeszłości, gdy wydawca nie prowadził wspierających akcji 
promocyjnych lub nie starał się o uzyskanie wyróżnienia przez dystrybutora, co mogło mieć znaczący wpływ na wyniki Emitenta. 
Opisywane ryzyko jest przy tym typowe dla branży rozrywki elektronicznej, w której na co dzień wielu producentów gier stara się 
o pierwszeństwo w dostępie do klienta.  

 Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem 
szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania pojawiających się tendencji przez Emitenta i odpowiednio 
szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Emitenta do zmieniających 
się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.  

 Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia 

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z nadmiernym 
poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku 
takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem 
zapotrzebowania na produkty oferowane przez Emitenta, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 
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 Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku 

Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów związanych z tworzeniem gier. W efekcie, rynek 
pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że Emitent będzie miał czasowe problemy ze znalezieniem osób 
o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do współpracy z Emitentem. 

 Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego 
oraz zagranicznych systemów prawnych 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią zmieniające się przepisy prawa, 
w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. 
Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.  

Dodatkowo zmienność polskich przepisów prawa uzależniona jest od zmian regulacji prawnych dokonywanych na szczeblu unijnym. 
Wprowadzenie nowych przepisów unijnych lub ich nowelizowanie, co do zasady, powoduje konieczność bezpośredniego stosowania 
tych regulacji w krajach członkowskich, względnie ich implementacji do prawa krajowego. 

Należy zaznaczyć, że Emitent nie ma wpływu na kształtowanie się przepisów prawa oraz ich interpretacji, może jedynie 
z zachowaniem wszelkiej staranności dostosowywać się do zmieniającego otoczenia prawnego. Taka postawa nie eliminuje jednak 
całkowicie ryzyka prezentowania odmiennych stanowisk w interpretacji przepisów po stronie Emitenta oraz organów administracyjnych 
czy sądów. Przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez 
Emitenta może mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy 
rozwoju. 

Ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Emitenta duży wpływ na jego działalność mogą mieć także zmiany 
przepisów prawa (w szczególności regulacji prawa autorskiego dotyczących programów komputerowych, w tym gier) w innych 
państwach, w tym w Stanach Zjednoczonych.  

1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym 
produktem, a także kadrę zarządzającą i kadrę kierowniczą Emitenta. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą 
przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad 
danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży 
produktu i wyniki finansowe Emitenta. Podobnie utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Emitenta może 
wpłynąć na okresowe pogorszenie wyników finansowych Emitenta.  

 Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier 

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy 
nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego 
etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie 
produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji 
może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu 
i uniemożliwić osiągnięcie przez Emitenta oczekiwanych wyników finansowych.  

 Ryzyko związane z nieukończonymi projektami 

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko wystąpienia opóźnień poszczególnych 
jego faz, co z kolei może przełożyć się na termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu 
(rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców, 
dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych 
form rozrywki). 

W trakcie roku obrotowego Emitent ponosi nakłady na produkcję gier, trwającą dwa lub więcej lat. Wprowadzenie do dystrybucji gier 
następuje wstępnie na krótko przed, a w pełni dopiero po ich ukończeniu. Emitent dokłada należytej, profesjonalnej staranności, by 
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zminimalizować nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając szereg rozwiązań organizacyjnych i projektowych, by je 
zamortyzować w późniejszym okresie. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych gier nie przyniesie 
spodziewanych przychodów, przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Emitenta lub też nie 
zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może znaleźć odzwierciedlenie w wyniku finansowym 
Emitenta.  

 Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier 

Emitent planuje wprowadzanie do dystrybucji na międzynarodowym rynku kolejnych gier. Wprowadzenie takich produktów wiąże się 
z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję. Droga gry od producenta do ostatecznego użytkownika 
wydłuża się z uwagi na konieczność uzyskania tzw. zgody na wydanie na daną platformę sprzętową (polegającej na przejściu 
wewnętrznego systemu testowania i zapewnienia jakości) oraz staje się droższa z powodu nowych opłat za certyfikację. Ponadto 
część wydawców/dystrybutorów gier na interesujące Emitenta platformy sprzętowe, wprowadza wyłącznie tytuły wysokobudżetowe 
Gry komputerowe podlegają także ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe i dopuszczających lub nie, do dystrybucji na 
poszczególnych terytoriach. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana przez Emitenta gra będzie podlegać certyfikacji znacznie dłuższej, niż 
planowano lub też nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową i tym samym 
promocja gry okaże się nietrafiona. Istnieje ryzyko, że konkretna gra zostanie wprowadzona tylko na jedną platformę sprzętową, 
zamiast na wszystkie planowane platformy. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy 
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia rozwoju Emitenta zakłada między innymi 
wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa gra Spółki ze względu 
na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniesie sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych 
na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Emitenta. 
Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Emitenta. 

W dotychczasowej działalności Emitenta, jeden z wyprodukowanych dotychczas produktów (pierwsza gra Emitenta Ancient Space), 
nie uzyskał jeszcze rentowności. 

 Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta 

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie 
za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, 
w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie 
jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Emitenta przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na 
celu neutralizację negatywnych opinii o Emitencie, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.  

 Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii rozwoju Emitenta 

Strategia rozwoju Emitenta została opisana w rozdziale Dane o Emitencie, w punkcie Strategia rozwoju. Głównym celem Emitenta jest 
m.in. tworzenie gier komputerowych najwyższej jakości, na wszystkie możliwe rynki (poza grami mobilnymi) i platformy, prowadzenie 
badań i analizy rynku, mające na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań w nowo powstających grach. 

Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Emitent może mieć 
trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, 
że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie musiał dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju. 

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku 
z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami 
ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących 
koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez Emitenta 
i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane. 
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 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

Wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne, mające istotny wpływ na 
działalność Emitenta. Jednak działalność Emitenta w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane 
z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Emitent zawiera także umowy handlowe 
z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym 
ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na 
renomę Emitenta, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.  

 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy PlayWay 

Emitent do końca 2017 roku wchodził w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., dla której jednostką dominującą jest spółka PlayWay 
S.A., która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W wyniku podwyższenia kapitału podstawowego w I kwartale 2018 
roku PlayWay S.A. utracił kontrolę. Począwszy od 31 marca 2018 roku Emitent traktowany jest przez PlayWay S.A. jako jej jednostka 
stowarzyszona i wyceniana jest w konsolidacji metodą praw własności. Rozliczenia transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej powinny 
być zawierane na zasadach rynkowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych ceny 
odpowiadają cenom rynkowym dla tego typu transakcji. Nie można jednak w sposób jednoznaczny wykluczyć, że analiza 
przeprowadzona przez organy podatkowe będzie skutkować odmienną od stanowiska Emitenta interpretacją podatkową zaistniałych 
zdarzeń gospodarczych. Odmienna interpretacja przepisów przez organy podatkowe może prowadzić do powstania zaległości 
podatkowych, względnie dodatkowych zobowiązań podatkowych, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki finansowe 
Emitenta.  

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, w strukturze akcjonariatu Emitenta występuje pięciu akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, którzy łącznie posiadają 80,20% akcji Spółki i tyle samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W grupie znaczących Akcjonariuszy znajduje się PlayWay S.A. posiadająca 47,81% akcji Spółki; Pan Łukasz Żarnowiecki – Prezes 
Zarządu Spółki posiadający 8,44% akcji Spółki; Pan Jarosław Dąbrowski posiadający 7,27% akcji Spółki; Arezzo Capital Sp. z.o.o. 
oraz Pan Andrzej Goczoł posiadający 10,50% akcji Spółki oraz Rockbridge TFI posiadające 6,19% akcji Spółki. Udział w ogólnej liczbie 
głosów pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce 
i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy będą 
rozbieżne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni akcjonariusze 
podejmą decyzję o zmianie strategii Emitenta, czy też zmianie przedmiotu działania Emitenta, która nie będzie zgodna z oczekiwaniami 
akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 
osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich 

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości poprzez kontrakty cywilnoprawne: umów 
o świadczenie usług czy umów o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu 
działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, czy postanowienia 
zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych 
przez Emitenta. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól 
eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą 
na „wszystkie znane pola eksploatacji”. 

Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta w ciągu ostatnich kilku lat zawierających klauzulę przenoszącą prawa 
autorskie, istnieje ryzyko kwestionowania skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby 
roszczeń prawno-autorskich. 

 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Emitent może być narażony na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w momencie ich 
wymagalności. Ponadto Emitent jest narażony na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań 
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umownych wobec Emitenta, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu których 
dystrybuowane są produkty Emitenta. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Emitenta i powodować m.in. 
konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.  

 Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Emitent jest narażony na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować 
zmniejszeniem efektywności działalności Emitenta albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Emitent jest narażony na 
zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu 
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy z klientem. 

 Ryzyko czynnika ludzkiego 

W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowani są pracownicy i osoby współpracujące z Emitentem na podstawie umów 
cywilnoprawnych, co rodzi niebezpieczeństwo zmniejszenia wydajności produkcji oraz powstania błędów spowodowanych 
nienależytym wykonywaniem obowiązków przez pracowników lub współpracowników. Takie działania mogą mieć charakter działań 
zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka 
prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia wyników finansowych Emitenta.  

 Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy 

Działalność Emitenta opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku 
poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Emitent może zostać zmuszony do czasowego 
wstrzymania części swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych 
stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować 
niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie 
wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

 Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Emitent zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często z podleganiem określonej 
umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Emitentem a jego kontrahentem sporu, dla którego prawem 
właściwym będzie prawo państwa zagranicznego. Spółka zawarła także umowy, z których spory poddane zostały sądowi państwa 
obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Emitent może być zmuszony do prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się 
z dodatkowymi kosztami. 

1.3 RYZYKA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 

W przypadku nabywania akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku 
kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, 
wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), m.in. ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji 
zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Istnieje zatem ryzyko, iż Inwestor nie będzie mógł dokonać zbycia posiadanych akcji 
w dowolnie wybranym przez siebie terminie i na warunkach jakich oczekuje. 

Ponadto inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż 
inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż są to instrumenty dużo mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na 
wcześniejszym etapie rozwoju, co oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego.  

 Ryzyko związane z obrotem Instrumentami finansowymi Emitenta w ASO 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich 
wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność Instrumentów finansowych 
Emitenta oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez Inwestorów. Należy przy tym podkreślić, 
że płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest o wiele niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku 
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regulowanym. Nie można także ocenić w jaki sposób będzie się kształtować cena Instrumentów finansowych Emitenta. W związku 
z powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej ilości akcji, co może przyczynić się odpowiednio do 
znaczącego wzrostu lub spadku akcji będących przedmiotem obrotu, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich zakupu bądź 
sprzedaży.  

 Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes 
jego uczestników, Organizator ASO na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 5 
Ustawy o obrocie żądanie Komisji powinno przy tym wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. 

Obecnie wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości 
w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect. 

 Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do 
wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO 

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu 
jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na 
zasadach określonych przez Organizatora ASO. 

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie obrotu bez konieczności spełnienia powyższego warunku, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów 
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu. 

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku 
związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w 
stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 
płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. 

Z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11 § 9 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, 
instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – 
począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o 
zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego.  

Podobnie, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11 § 9 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora 
Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator 
Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 
jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 § 9 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator ASO może 
postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych 
z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO 

Organizator ASO, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, może zawiesić obrót Instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące:  

1) na wniosek Emitenta; 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 
3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. 

Zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu ASO, zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może 
określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta 
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lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą 
zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3). 

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania 
informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku 
publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba 
że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Naruszenie przepisów obowiązujących w ASO, skutkujące zawieszeniem obrotu Instrumentami finansowymi Emitenta, stanowi 
w szczególności uchybienie następującym obowiązkom: 

1) niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym 
Instrumentów finansowych wprowadzonych lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO, jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a ust. 1 Regulaminu ASO); 

2) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 
Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz 
opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej 
prowadzenia w przyszłości oraz opublikowania tego dokumentu, w sytuacji gdy Emitent zostanie do tego zobowiązany przez 

Organizatora ASO (§ 15b ust. 1 Regulaminu ASO); 

3) przekazywania Organizatorowi ASO określonych informacji, opisanych w § 17 oraz 17a Regulaminu ASO.  

Niezależnie od powyższego powód zawieszenia obrotu Instrumentami finansowymi Emitenta może stanowić nienależyte 
wywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu ASO. Stosownie do tego przepisu warunkiem notowania 
Instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych 
instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO. W związku z tym na mocy § 9 ust. 2e 
Regulaminu ASO po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku Organizator ASO zawiesza 
obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została 
uprzednio zawarta. W sytuacji natomiast zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO, Organizator ASO 
zgodnie z § 9 ust. 2g Regulaminu ASO po upływie 60 dni od tego zdarzenia zawiesza obrót Instrumentami finansowymi Emitenta do 
czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta. Organizator ASO może 
jednak odstąpić od zawieszenia obrotu, o którym mowa w niniejszym akapicie, w szczególności w przypadku emitenta, wobec którego 
ogłoszono upadłość. 

Dodatkowo zawieszenie obrotu Instrumentami finansowymi Emitenta w ASO może poprzedzać podjęcie przez Organizatora ASO 

decyzji o wykluczeniu Instrumentów finansowych Emitenta z obrotu stosownie do § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przy czym do takiej 
sytuacji nie znajduje zastosowania ograniczenie 3-miesięcznym terminem trwania tego zawieszenia. Obligatoryjnemu zawieszeniu 
natomiast podlega obrót Instrumentami finansowymi Emitenta w okresie poprzedzającym wykonanie decyzji o wykluczeniu z obrotu 
Instrumentów finansowych. 

Ponadto na zasadzie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej ASO 
zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W przedmiotowym żądaniu Komisja może wskazać termin, do którego 
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 
zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie. 

Obecnie wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości 
w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect. 

 Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku NewConnect 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć Instrumenty finansowe z obrotu: 
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1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta 
dodatkowych warunków; 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 
3) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO; 
4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta; 
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym 

wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem 
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa; 
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta albo postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania lub z powodu tego, że majątek Emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem 
ust. 2a i 2 b. 

Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4), Organizator ASO może odstąpić od 
wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na tej podstawie, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w niniejszym punkcie 
sąd wyda postanowienie: 

1) otwarciu wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania 
sanacyjnego, lub 

2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 
3) zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym. 

W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza Instrumenty finansowe 
z obrotu po upływie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie: 

1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1), lub 
2) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2), lub 
3) uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 3). 

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu 
takiego wykluczenia Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku 
nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1, co oznacza, że zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 
przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego 
ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie 
lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby 
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 12a Regulaminu ASO Organizator ASO podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu 
obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie Emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, 
za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi ASO adres e-mail tego podmiotu. 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania Emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu Emitent może złożyć na piśmie wniosek 
o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora ASO. 

Organizator ASO zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 
30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie 
dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania 
wymaganych informacji. Jeżeli Organizator ASO uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości 
na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu 
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podlega wykonaniu z upływem 10 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, 
a w przypadku jego złożenia - z upływem 10 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. 
Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu. 

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż 
po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne 
rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy 
decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego Emitenta. Ograniczenia tego 
nie stosuje się, gdy wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek ich emitenta oraz w przypadkach, 
o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu ASO. 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 
dni od dnia podjęcia przez Organizatora ASO decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 30 dni roboczych od 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator ASO może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i 
nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego 
emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 

Zgodnie z §17d Regulaminu ASO, Organizator ASO może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu 
naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator ASO może wskazać nazwę podmiotu 
pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może 
zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja 
może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione 
obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o 
którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, 
lub naruszenia interesów inwestorów. 

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, Organizator ASO, na żądanie Komisji, wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub 
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z art. 78 ust. 5 Ustawy 
o obrocie żądanie Komisji powinno przy tym wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. 

Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie 
internetowej Organizatora ASO.  

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to 
dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Emitent będzie posiadał status Spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie, w związku z czym KNF może nałożyć 
na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie oraz Ustawy o obrocie. 

Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 maja 2017 r. w przypadkach, gdy Emitent nie wykonuje 
lub wykonuje nienależycie obowiązki wymagane przepisami prawa, w szczególności obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie, KNF, 
biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym w szczególności wagę naruszenia i czas jego trwania, przyczynę naruszenia, uprzednie 
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naruszenia przepisów Ustawy o ofercie i aktów prawa UE regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz sytuację finansową 
podmiotu, na który kara jest nakładana, może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są wprowadzone do obrotu w ASO decyzję o wykluczeniu 
tych papierów wartościowych z obrotu w ASO, albo 

• nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie wymienione wyżej kary łącznie. 
Zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie w sytuacji, gdy Emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki 
dotyczące przekazywania informacji okresowych (art. 56-56c, art. 59 Ustawy o ofercie) lub zapewnienia ich publicznej dostępności 
(art. 63 Ustawy o ofercie), Komisja może wydać decyzję o:  

• wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo  

• nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
5 000 000 zł, albo  

• zastosować obie sankcje łącznie.  
Jeżeli natomiast Emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązek niezwłocznego przekazywania informacji w zakresie 
wskazanym w art. 69 Ustawy o ofercie równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz Organizatorowi ASO, w którym są 
notowane te akcje, Komisja może wydać decyzję o:  

• wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są 
wprowadzone do obrotu w ASO - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w ASO, albo  

• nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
5 000 000 zł, albo  

• zastosować obie sankcje łącznie. 
Jednakże jeżeli możliwe jest ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia 
obowiązków, o których mowa w ust. 1e, zamiast powyższych kar, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej 
kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR Komisja 
może wydać decyzję o:  

• wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe Emitenta są 
wprowadzone do obrotu w ASO - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w ASO albo  

• nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 
zł, albo  

• zastosować obie sankcje łącznie. 
W przypadku natomiast gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia 
powyższych obowiązków, zamiast powyższych kar, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej 
korzyści lub unikniętej straty. 

Naruszenie omawianych obowiązków stosownie do art. 96 ust. 6 Ustawy o ofercie może skutkować nałożeniem na osobę, która 
w okresie dokonania naruszenia pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, karę pieniężną: 

1) do wysokości 100 000 zł w sytuacji opisanej w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie; 
2) do wysokości 1 000 000 zł w sytuacji opisanej w art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie; 
3) do wysokości 4 145 600 zł w sytuacji opisanej w art. 96 ust. 1i, 1j lub 1m Ustawy o ofercie; 

Natomiast zgodnie do art. 96 ust. 6a Ustawy o ofercie w sytuacji rażącego naruszenia omawianych obowiązków, na osobę, która 
w tym okresie dokonania naruszenia pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki 
publicznej, Komisja może nałożyć karę pieniężną: 

1) do wysokości 50 000 zł w sytuacji opisanej w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie; 
2) do wysokości 100 000 zł w sytuacji opisanej w art. 96 ust. 1e, 1i, 1j lub 1m Ustawy o ofercie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR Komisja może, w drodze decyzji, zakazać osobom fizycznym 
zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w ASO na czas określony, nieprzekraczający 5 lat.  
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Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie w znowelizowanym brzmieniu, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki dotyczące list osób mających dostęp do informacji poufnych wynikające z art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. Może także w takiej 
sytuacji nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł, 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku ww. naruszeń, 
zamiast wskazanej kary Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy Emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
związane z dematerializacją papierów wartościowych wynikające z art. 5 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 1.000.000 zł. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia MAR bez uszczerbku dla jakichkolwiek sankcji karnych oraz bez uszczerbku dla uprawnień 
nadzorczych właściwych organów, państwa członkowskie zgodnie z prawem krajowym przyznają właściwym organom uprawnienia do 
stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych w związku z naruszeniami wynikającymi 
z Rozporządzenia MAR. 

Zgodnie art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych 
m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej 
wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku 
osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do 
nakładania co najmniej następujących administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR, tj. uchybień zakazowi wykorzystywania i bezprawnego ujawniania 
informacji poufnych oraz zakazowi manipulacji na rynku – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby 
prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR, tj. uchybień obowiązkom związanym z zapobieganiem nadużyć na 
rynku i ich wykrywaniem oraz dotyczącym podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej – 2 500 000 EUR lub 2 
% całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na 
dzień 2 lipca 2014 r.; oraz 

• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR, tj. uchybień obowiązkom związanym z prowadzeniem list osób 
mających dostęp do informacji poufnych, powiadamianiem o określonych transakcjach oraz sporządzaniem lub 
rozpowszechnianiem rekomendacji inwestycyjnych – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. 

 Ryzyko związane z karami regulaminowymi nakładanymi przez Organizatora ASO 

Regulamin ASO w § 17c ust. 1 uprawnia Organizatora ASO do nałożenia na Emitenta – w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia – kary upomnienia lub kary pieniężnej w wysokości do 50.000 zł za nieprzestrzeganie zasad lub przepisów 
obowiązujących w ASO, a także za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu 
ASO. Podejmując decyzję o nałożeniu kary Organizator ASO wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych 
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać 
Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w ASO.  

W sytuacji natomiast gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone rozdziale V Regulaminu ASO, 
lub też nie wykonuje opisanego wyżej obowiązku zaniechania dotychczasowych naruszeń lub podjęcia działań zapobiegawczych, 
Organizator ASO może na podstawie § 17c ust. 3 Regulaminu ASO nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie 
z wcześniej nałożoną karą pieniężną nie może przekraczać 50.000 zł. Organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej 
niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami 
finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. Zgodnie z §17d Regulaminu ASO, Organizator ASO może opublikować na swojej stronie 
internetowej informację o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator ASO może wskazać nazwę podmiotu pełniącego 
w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 
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3 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO 
SYSTEMU OBROTU 

3.1 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH 
OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ 
LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH 

 Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

Rodzaje instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:  

a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda, 

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda, 

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda, 

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda, 

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda, 

f) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda, 
g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 

każda, 
h) 194.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 

każda, 
i) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 

każda, 
j) 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 

każda, 
k) 667.000 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia 

trzy grosze) każda. 
Łącznie wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jest 2.667.000 akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 0,23 zł każda. 

 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi 
Emitenta 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są w żaden sposób uprzywilejowane w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w szczególności 
co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji emitenta.  

Instrumenty finansowe Spółki nie są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych z instrumentami finansowymi. 

 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Instrumentów finansowych Emitenta  

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 
Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Spółki. 

Ograniczenia umowne 
Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy akcjonariuszami zawartej w dniu 30.11.2016 r. akcjonariusze Emitenta, posiadający 
akcje serii A-J zobowiązali się, iż nie będą sprzedawać swoich akcji przy okazji upublicznienia akcji Emitenta: 

• przez okres 2 (dwóch) lat kalendarzowych licząc od dnia przydziału akcji w wykonaniu oferty prywatnej akcji serii K, tj. do 
dnia 6 marca 2020 r. lub 

• do dnia przyszłej oferty publicznej akcji, 

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 
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Ograniczenia i obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR  
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych lub 

c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 

a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku 
podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych, 

b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do 
wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych lub 
dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów 
towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest 
wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, 
praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób precyzyjny 
informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby 
takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje 
przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone 
w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na 
ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie 
oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli 
informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu 
tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów 
finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, 
opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne 
bezpośrednio go dotyczące. Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest 
zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.  

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 
informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:  

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta lub uczestnika rynku handlu 
uprawnieniami do emisji;  

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;  

3. Emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.  
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W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej 
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 
informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków. Jeżeli ujawnienie informacji 
poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, Emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do 
wiadomości publicznej. 

 

Wykorzystanie informacji poufnej (art. 8 Rozporządzenia MAR) 

W świetle art. 8 Rozporządzenia MAR wykorzystanie informacji poufnej, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 14 lit. a 
Rozporządzenia MAR, ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których 
informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu 
finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji 
poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. W odniesieniu do aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych 
na nich produktów sprzedawanych na aukcji, wykorzystywanie informacji poufnej obejmuje również złożenie, modyfikację lub 
wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej. Wykorzystywanie informacji poufnych 
zaistnieje ostatecznie także w przypadku stosowania rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłaniania 
innej osoby do wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna 
wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.  

W myśl art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji lub nakłanianie ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje 
się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te 
dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu 
finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Omawiany zakaz ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: 

a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub 

d) zaangażowania w działalność przestępczą. 

Ponadto zakaz znajduje także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w innych 
okolicznościach niż opisane powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby 
prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma natomiast zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą 
udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

Art. 9 Rozporządzenia MAR opisuje przypadki uprawnionego zachowania osób znajdujących się w posiadaniu informacji poufnych 
pozostającego w związku z tymi informacjami. W ust. 1 wskazuje się, że sam fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu 
informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji 
poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna: 

a) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby 
ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane 
informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji 
poufnych; oraz 

b) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu 
osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje. 

Nie oznacza to także, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując 
na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli osoba ta: 
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a) jest - w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje - animatorem rynku lub osobą upoważnioną do 
działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w 
sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub 

b) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy 
zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby. 

Osoba będąca w posiadaniu informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia działa w sposób uprawniony, jeżeli 
zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, 
które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz: 

a) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie 
informacji poufnych; lub 

b) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez 
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

W sposób uprawniony działa także osoba, która uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub 
połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod 
warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne 
zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Zasada ta nie ma jednak 
zastosowania do zwiększania posiadania. 

Wykorzystanie swej wiedzy o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych 
instrumentów finansowych również nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych. 

Niezależnie od powyższych przypadków można jednak uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli właściwy organ ustali, że powody składania zleceń, dokonywania 
transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 

Ujawnienie informacji poufnej (art. 10) 

Zgodnie natomiast z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa 
się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Dotyczy to każdej osoby fizycznej 
lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, opisanych powyżej. Bezprawnym ujawnianiem informacji poufnych będzie także dalsze 
ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa powyżej, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub 
powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Obowiązek powiadamiania (art. 19)  

Rozporządzenie MAR w art. 19 ust. 1 nakłada na osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązek 
powiadomienia Emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji oraz właściwy organ: 

a) w odniesieniu do emitentów - o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów 
dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; 

b) w odniesieniu do uczestników rynku uprawnień do emisji - o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do 
uprawnień do emisji, opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych. 

Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 25 i 26 Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną 
z emitentem, która: 

a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Emitenta; lub 

b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a, przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Emitenta oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na jego 
dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze; 

podczas gdy „osoba blisko związana” oznacza: 

a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 
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b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub 

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze 
lub osoba, o której mowa w powyższych literach, lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która 
została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami 
takiej osoby. 

Powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Wskazane osoby powiadamiają 
właściwe organy o wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby. 

Obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy łączna kwota transakcji osiągnie w trakcie jednego 
roku kalendarzowego próg 5 000 EUR. 

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, zawiera następujące informacje: 

a) nazwisko osoby; 

b) przyczynę powiadomienia; 

c) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

d) opis i identyfikację instrumentu finansowego; 

e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem programów opcji na akcje 
lub z konkretnymi przypadkami określonymi w ust. 7; 

f) datę i miejsce transakcji; oraz 

g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz 
z wartością na dzień ustanowienia zastawu. 

Do transakcji, które są przedmiotem powiadomienia, zaliczają się wszystkie transakcje dokonane przez osoby pełniące obowiązki 
zarządcze na ich własny rachunek i związane, w odniesieniu do Emitentów, z akcjami lub instrumentami dłużnymi Emitenta, lub 
z instrumentami pochodnymi bądź innymi powiązanymi z nimi instrumentami finansowymi oraz, w odniesieniu do uczestników rynku 
uprawnień do emisji, z uprawnieniami do emisji, opartymi na nich produktami sprzedawanymi na aukcji lub powiązanymi z nimi 
instrumentami pochodnymi. W art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR precyzuje się, że poza nabyciem lub zbyciem instrumentów 
finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami 
finansowymi, obowiązek powiadomienia dotyczy transakcji: 

a) zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę 
blisko z nią związaną, lub w jej imieniu; 

b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub 
przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje 
zawierane w ramach uznania; 

c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE, w przypadku gdy: 

(i) ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą; 

(ii) ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz 

(iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach 
tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy 
ubezpieczeniowej na życie. 

Zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym (art. 19 ust. 11 i 12) 

Wedle art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji 
na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, 
lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych 
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przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek 
podać do wiadomości publicznej zgodnie z: 

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub 

b) prawem krajowym. 

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek 
strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: 

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, 
wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo 

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji 
lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech 
transakcji z nimi związanych. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 
Z uwagi na fakt, iż akcje Emitenta będą stanowiły akcje Spółki publicznej, do ich obrotu zastosowanie znajdują regulacje zawarte 
w Ustawie o obrocie. Należy jednak wskazać, że aktualnie zakres zastosowania przepisów tej ustawy został znacznie ograniczony ze 
względu na obowiązywanie na terytorium Polski opisanego wyżej Rozporządzenia MAR. Konieczność bezpośredniego stosowania 
regulacji zawartych w Rozporządzeniu MAR doprowadziło do uchylenia przez ustawodawcę ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przepisów wyznaczających dotychczas najistotniejsze 
ograniczenia w swobodzie przenoszenia instrumentów finansowych. W związku z tym w chwili obecnej ograniczenia dotyczące 
informacji poufnych i zakazu ich ujawniania (uchylone art. 154, 156 i 157 Ustawy o obrocie), obowiązku sporządzania listy osób 
posiadających dostęp do tych informacji (uchylony art. 158), okresów zamkniętych (uchylony art. 159) oraz obowiązku informowania 
o określonych transakcjach (uchylony art. 160) znajdują swoje źródło nie w Ustawie o obrocie, lecz w omówionym powyżej 
Rozporządzeniu MAR. Jednocześnie przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania 
i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych wydanego na podstawie tej ustawy.  

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie  
Do obrotu akcjami Emitenta zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Ustawie o ofercie. Tak samo jak w przypadku przepisów 
Ustawy o obrocie, również obowiązywanie przepisy Ustawy o ofercie zostało ograniczone w związku z obowiązkiem bezpośredniego 
stosowania Rozporządzenia MAR. Ustawa nowelizująca Ustawę o ofercie uchyliła część przepisów odnoszących się do obowiązków 
informacyjnych Emitenta (art. 56 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 5 i art. 57 Ustawy o ofercie). W chwili obecnej zatem podstawowym obowiązkiem 
wynikającym z Ustawy o ofercie jest określony w art. 69 obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub posiadaniu znacznego pakietu akcji. 
W myśl tego przepisu ten, kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
albo 

2) 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 

- jest obowiązany niezwłocznie 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 lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Konieczność dokonania zawiadomienia powstaje także w przypadku: 

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

a) 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 
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b) 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony 
w lit. a lub wprowadzonych do ASO; 

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie w sposób szczegółowy określa elementy, które powinno zawierać zawiadomienie, przy czym zgodnie 
z ust. 4 może ono zostać sporządzone w języku angielskim.  

Jednocześnie art. 69a Ustawy o ofercie rozszerza stosowanie opisanego powyżej przepisu na przypadki podmiotu, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, pośrednim 
nabyciem akcji spółki publicznej oraz gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot 
zabezpieczenia. Kolejny artykuł natomiast określa. że obowiązki wynikające z art. 69 Ustawy o ofercie spoczywają również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 
finansowych, które: 

1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane 
są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 
finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie obowiązki powyższe odpowiednio spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 
zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzane przez ten sam podmiot; 

3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, 

b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

4) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach 
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 
głosu; 

5) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 
głosowania; 

6) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby 
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 
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7) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej 
łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach; 

8) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych 
czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 6 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
spółki publicznej przez: 
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
3) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie ww. obowiązków: 
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie - 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy 
statutu, umowy lub przepisu prawa; 
4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 
mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma 
umocowanie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, 
chyba że nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891). 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
W myśl art. 13 ust. 1 Ustawy o OKiK przed dokonaniem koncentracji przedsiębiorców konieczne jest zgłoszenie zamiaru jej dokonania 
Prezesowi UOKiK wtedy, gdy: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 1 mld euro lub 
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro. 

W ustępie drugim tegoż artykułu doprecyzowuje się, że obowiązek ten dotyczy jedynie zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej 
lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany 
przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej równowartość 10 mln euro. 

Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z art. 5 Ustawy o OKiK przeliczenie wartości euro na złote oraz wartości złotego na euro 
jest dokonywane według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 

W art. 14 Ustawy o OKiK wskazuje się natomiast, że nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o OKiK, nie przekroczył 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 
euro; 

1a) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o OKiK, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 
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1b) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz 
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie 
przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały 
innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji 
albo udziałów; 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod 
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający 
część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub 
którego część mienia jest nabywana; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Jednocześnie dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się zgodnie z art. 15 Ustawy o OKiK za jej dokonanie 
przez przedsiębiorcę dominującego. Stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy o OKiK 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. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy 
stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót 
zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych. 

W myśl art. 94 ust. 2 Ustawy o OKiK obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji spoczywa, zależnie od przypadku, na: 
1) wspólnie łączących się przedsiębiorcach; 
2) przedsiębiorcy przejmującym kontrolę; 
3) wspólnie wszystkich przedsiębiorcach biorących udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy; 
4) przedsiębiorcy nabywającym część mienia innego przedsiębiorcy. 

W przypadku natomiast gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK, choćby nieumyślnie, grozi nałożeniem na przedsiębiorcę kary 
pieniężnej w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 
Prezes UOKiK może także nałożyć karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca 
choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź 
udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu 
koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
Kontrola koncentracji przedsiębiorców o wymiarze wspólnotowym, pozostająca w związku z obrotem akcjami, stanowi przedmiot 
regulacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Dotyczy ono przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają 
odpowiednie progi obrotu. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą wyłącznie koncentracji mających na celu trwałą zmianę struktury 
własnościowej. Zamiar takiej koncentracji należy zgłosić do Komisji Europejskiej przed jej dokonaniem, a po zawarciu umowy, 
ogłoszeniu publicznej oferty lub przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienie do Komisji Europejskiej można jednak dokonać 
także wtedy, gdy przedsiębiorstwa posiadają dopiero wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie o zamiarze koncentracji składane jest w celu uzyskania zgody Komisji Europejskiej na jej dokonanie.  

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej ograniczenia w obrocie Akcjami. 
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3.2 INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 
MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
OBROTU 

 Informacje o znaczących transakcjach sprzedaży akcji Emitenta 

W dniu 30.11.2016 została zawarta umowa pomiędzy akcjonariuszami Emitenta („Umowa Akcjonariuszy”) tj. pomiędzy PlayWay 
S.A., Panem Łukaszem Żarnowieckim oraz Lark Investments. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy strony ww. umowy zobowiązały się do sfinansowania w formie pożyczek 
produkcji przez Emitenta gry komputerowej z przeznaczeniem na PC, X1 i PS4 („Gra”) i zgodnie z założeniem (parytetem), 
że PlayWay S.A. finansuje 70% produkcji Gry, a Lark Investments finansuje 30% produkcji Gry. Pożyczki będą udzielane i 
spłacane ratami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ustalono, że pożyczki nie przekroczą kwoty 9 000 000 zł.  

Pan Łukasz Żarnowiecki oraz PLAYWAY S.A. dodatkowo oświadczyli, że wyrażają zgodę na sprzedaż wszystkich (bądź części) 
posiadanych przez Lark Investments akcji Emitenta na rzecz Nowego Akcjonariusza (lub Nowych Akcjonariuszy) 
z zastrzeżeniem, że każdorazowa sprzedaż akcji, zastrzeżona będzie przez Lark Investments warunkiem przystąpienia przez 
Nowego Akcjonariusza (lub Nowych Akcjonariuszy) do finansowania działalności Emitenta, w szczególności poprzez udzielenie 
nowej bądź przystąpienie do udzielonej już przez Lark Investments pożyczki, gdzie jej wysokość odpowiadać będzie ilości 
nabywanych akcji Spółki, w proporcji do przyjętego parytetu. 

W dniu 19 kwietnia 2017 roku została zawarta pomiędzy Panem Jarosławem Dąbrowskim jako Przejmującym a Lark Investments 
jako Zobowiązanym umowa świadczenia w miejsce wykonania zobowiązania. Na mocy postanowień ww. umowy w zamian za 
zwolnienie z długu w łącznej wysokości 295.558,84 zł Zobowiązany zaoferował przejęcie Przejmującemu własności 134.000 szt. 
akcji imiennych serii H Emitenta, a Przejmujący ofertę przyjął i tym samym stał się właścicielem 134.000 szt. akcji Emitenta.  

W dniu 20 lipca 2017 roku, w wykonaniu postanowień Umowy Akcjonariuszy PlayWay S.A. jako Sprzedawca zawarła z Arezzo 
Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim jako Kupującym (tj. podmiotem wskazanym przez Pana Andrzeja Goczoła) 
umowę sprzedaży łącznie 200.000 szt. akcji Emitenta (tj. 100.000 szt. akcji serii I oraz 100.000 szt. akcji serii J) po z góry ustalonej 
cenie 5 zł za jedną akcję tj. po łącznej cenie w wysokości 1.000.000 zł (transakcja odkupienia akcji). W wyniku ww. transakcji 
Arezzo Capital Sp. z o.o. stała się właścicielem 200.000 szt. akcji Emitenta.  

W dniu 20 lipca 2017 roku została zawarta pomiędzy 2 osobami fizycznymi (niepowiązanymi z Emitentem) jako Kupującymi a 
Arezzo Capital Sp. z o.o. jako Sprzedawcą umowa sprzedaży akcji Emitenta. Na mocy przedmiotowej umowy Sprzedawca 
przeniósł na rzecz Kupujących własność 20.000 szt. akcji Emitenta (tj. 10.000 szt. akcji serii I oraz 10.000 szt. akcji serii J) za 
cenę 5 zł za jedną akcję, co w sumie daje łączną kwotę w wysokości 100.000 zł. 

W dniu 21 grudnia 2017 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku, w ramach 
którego strony Umowy Akcjonariuszy uzgodniły, że zmieniają wartość łącznych pożyczek na 7.650.000 zł (siedem milionów 
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz że spłata tych pożyczek będzie następować zgodnie z zasadami: a) wszelkie wpływy 
ze sprzedaży gry Hard West są przeznaczane w całości na spłaty pożyczek; b) wszelkie wpływy ze sprzedaży gry Phantom 
Doctrine w połowie są przeznaczane na spłaty pożyczek. Ponadto, w zależności od tego, która z poniższych okoliczności wystąpi 
w pierwszej kolejności, strony Umowy Akcjonariuszy ustaliły, że spłata wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
pożyczek nastąpi do 31 grudnia 2021 roku albo po upływie 6 m-cy od dnia premiery kolejnej gry wyprodukowanej przez 
CreativeForge Games S.A. (tj. następnej po Phantom Doctrine). 
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 Subskrypcja akcji  

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miała miejsce subskrypcja akcji 
serii K. 

Subskrypcja akcji serii K 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez 
oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 lutego 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 6 marca 
2017 roku. 

2. Data przydziału akcji: 

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano 
przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 

Subskrypcja prywatna obejmowała 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 zł każda akcja. 

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: 

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 
nominalnej 0,23 zł każda akcja. 

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 

Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej równej 12,00 zł za każdą akcję. 

6a. Opis sposobu pokrycia akcji: 

Akcje serii K zostały opłacone wkładem pieniężnym w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). 

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 

Akcje serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 22 osobom. 

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 22 osobami. 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem 
liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub 
sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej 
przez subemitenta): 

Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję. 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według 
ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie 
dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty 
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym 
Emitenta: 

Koszty emisji akcji serii K wyniosły około 500.000 złotych netto, w tym: 

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty – około 500.000 zł netto obejmują: koszty przygotowania i przeprowadzenia 
oferty prywatnej, koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 

• wynagrodzenie subemitentów - 0 złotych, 
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• promocja oferty - 0 złotych. 

 

 Informacja, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z zamiarem 
ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w §15c 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Dokonując oferty niepublicznej akcji serii K, Emitent spełnił wymogi określone w §15c Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu 
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3.3 PODSTAWY PRAWNE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA ORAZ ICH WPROWADZENIA 
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNCET  

 Podstawy prawne emisji akcji 

Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie aktu zawiązania spółki akcyjnej pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2011 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Sławomira 
Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 4030/2011). Akcje Serii A zostały pokryte wkładamy pieniężnymi 
w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 28.12.2011 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji Spółki. Treść Statutu Spółki 
z zawiązania Spółki zamieszczono poniżej: 
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Akcje Serii B  

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 67/2012). Akcje Serii B zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 02.02.2012 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej: 
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Akcje serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 1045/2012). Akcje Serii C zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 20.06.2012 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej:  
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Akcje Serii D  

Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2012 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 2305/2012).  Akcje Serii D zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 16.11.2012 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej:  
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Akcje serii E 

Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 3130/2012). Akcje Serii E zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 18.02.2013 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej:  
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Akcje Serii F 

Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 344/2013). Akcje Serii F zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 12.07.2013 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej: 
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Akcje serii G 

Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2013 r., sporządzonych w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 1720/2013). Akcje Serii G zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 30.10.2013 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej: 
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Akcje Serii H 

Akcje Serii H zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014 r. sporządzona w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 3011/2014). Akcje Serii H zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 19.03.2015 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej. 
Akcje Serii H zostały wyemitowane jako akcje uprzywilejowane imienne, przy czym zgodnie ze Statutem Spółki (poniższa Uchwała 
nr 2), uprzywilejowanie to wygasło w dniu 31 sierpnia 2015 r. W dniu 22.01.2018 r. została dokonana rejestracja w KRS zmiana Statutu 
Spółki, wykonana na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zamiany akcji imiennych serii H 
na akcje na okaziciela serii H, sporządzonej w formie aktu notarialnego przez notariusza Jadwigę Zacharzewską w kancelarii 
notarialnej w Warszawie (Repertorium A Nr 2796/2017). 
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Akcje serii I 

Akcje Serii I zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 i nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. sporządzona w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 1266/2015). Akcje Serii I zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 22.09.2015 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej: 
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Akcje Serii J  

Akcje Serii J zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 i nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. sporządzona w formie aktu notarialnego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 2093/2015). Akcje Serii J zostały 
pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). W dniu 11.02.2016 r. sąd rejestrowy dokonał 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę Statutu Spółki. Treść uchwał zamieszczono poniżej: 
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Akcje Serii K  

Akcje serii K zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 8 lutego 2018 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, realizowanej w ramach 
subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki 
sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusz Jadwigę Zacharzewską w Warszawie (Repertorium A nr 332/2018). Akcje 
Serii K zostały pokryte wkładamy pieniężnymi w postaci gotówki (w tym przelewami bankowymi). Treść uchwały zamieszczono 
poniżej. W dniu 28.02.2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K na 12,00 zł. W dniu 
08.03.2018 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, które zostało sporządzone w formie 
aktu notarialnego przez notariusz Jadwigę Zacharzewską w Warszawie (Repertorium A nr 657/2018). Treść oświadczenia 
zamieszczono poniżej. 
W dniu 26.03.2018 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz związaną z nim zmianę 
Statutu Spółki.  

Uchwała nr 3 
z dnia 8 lutego 2018 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, realizowanej 
w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 
statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na 
podstawie art. art. 430 §1, 431 §1, 431 §2 pkt 1 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

§1  
1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 460.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie 

niższej niż 460.000,23 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia trzy grosze) złotych i nie wyższej niż 
613.410,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,23 zł (dwadzieścia trzy 
grosze) i nie wyższą niż 153.410,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 667.000 (sześćset 
sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o nominalnej wartości 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) 
każda i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) i nie wyższej niż 153.410,00 zł 
(sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć złotych). 

3. Objęcie akcji serii K, z uwzględnieniem brzmienia ust. 8 poniżej, w ramach emisji, o której mowa w ustępie 
poprzedzającym, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 
to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii K, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób 
(podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki i nie stanowi oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia 
papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ilość akcji serii K 
oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd Spółki. Na podstawie art. 432 §1 pkt 4 Kodeksu spółek 
handlowych do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K upoważnia się Zarząd Spółki. 

4. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:  
a. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, 
najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku 
począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub 
zapisane na rachunku papierów wartościowych; 
b. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, 
po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od 
pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

5. Akcje serii K zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed złożeniem wniosku do właściwego 
sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. 

6. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii 
K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu 
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Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, 
stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyla się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa 
poboru akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

§2 
Umowy objęcia akcji serii K powinny być zawarte w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§3 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 

do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim 
do: 
a. ustalenia ostatecznej wysokości ceny emisyjnej akcji serii K; 
b. wskazania podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji serii K, zgodnie z §1 ust. 3 niniejszej 

uchwały; 
c. złożenia ofert objęcia akcji serii K osobom wskazanym przez Zarząd, zgodnie z lit. b, oraz zawarcia umów objęcia akcji 

serii K w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; 
d. dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały. 
2. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego 

przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. 

§4 
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie §1 powyżej Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 
brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 460.000,23 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia trzy 

grosze) i nie więcej niż 613.410,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na nie mniej 
niż 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji i nie więcej niż 2.667.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) 
akcji o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda, w tym:  
a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
f) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 
h) 194.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii H, 
i) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
j) 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
k) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 667.000 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii K.” 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 
§5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki 
następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym: 
1) w głosowaniu brało udział 2.000.000 (dwa miliony) głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego Spółki, 
2 )  oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, 

w tym za uchwałą oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów co odpowiada 100% (sto procent) kapitału zakładowego, głosów 
przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 

3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie. 
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3.3.2. Dematerializacja oraz wprowadzenie do obrotu w ASO 

Decyzja o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji Emitenta oraz wyrażeniu zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu 
na NewConnect w ramach ASO została podjęta przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lutego 2018 roku uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie 
wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku 
„NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Treść uchwały zamieszczono poniżej: 

Uchwała nr 5 

z dnia 8 lutego 2018 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie 

do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając 
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, („Ustawa o ofercie”) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), uchwala, co następuje: 
 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na: 
1) wprowadzenie do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 
2) dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K w depozycie papierów wartościowych, 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. 
§2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 
1) wprowadzenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego 

Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym podjęcia wszelkich 
czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 
„NewConnect”; 

2) złożenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to 
wymagane; 

3) dokonania dematerializacji oraz rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, 
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K w depozycie papierów 
wartościowych przez niego prowadzonym.  

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu spółki, jak również 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki objętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 
zwykłych na okaziciela serii K, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu 
jawnym, przy czym: 
1) w głosowaniu brało udział 2.000.000 (dwa miliony) głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących 100% kapitału 

zakładowego Spółki, 
2 )  oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, 
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w tym za uchwałą oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów co odpowiada 100% (sto procent) kapitału zakładowego, głosów 
przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 

3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie. 

3.4 OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁĄDY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, 
CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE 

Wszystkie akcje Emitenta zostały opłacone wkładami pieniężnymi w postaci gotówki poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na 
rachunek Emitenta. Opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów nie były wymagane. 

3.5 OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są równe w prawie do 
dywidendy, przy czym: 

1. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku; 

2. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku; 

3. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku; 

4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku; 

5. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku; 

6. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku; 

7. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku; 

8. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku; 

9. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku; 

10. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku; 

11. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:  
a. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, 

najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku 
począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub 
zapisane na rachunku papierów wartościowych; 

b. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po 
dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego 
dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

W związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu Akcji serii K Emitent nie dokonał wydania akcjonariuszom akcji serii K 
w realizacji obowiązku wynikającego z art. 328 § 5 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, Emitent nie dokonał 
jeszcze zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego zostanie podjęta uchwała dot. podziału zysku/pokrycia 
straty za 2017 rok. 
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r. strata w 
wysokości 545.588,53 zł zostanie pokryta z zysków netto Spółki wypracowanych w kolejnych okresach. (Repertorium A. Nr 
1717/2017). 
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3.6 WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI 

Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa majątkowe, a także prawa korporacyjne, które zostały opisane poniżej. Żadne akcje 
Emitenta nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz do podziału 
majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

 Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 K.s.h.)  
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Zwyczajne walne 
zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający 
nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony 
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 K.s.h.)  
Zgodnie z art. 433 § 1 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

 Natomiast zgodnie z art. 433 § 2 K.s.h. w interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości 
lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 433 § 3 K.s.h. powyższej regulacji art. 433 § 2 K.s.h. nie stosuje się, gdy: 

1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z 
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale, 

2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, 
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji 
Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, proporcjonalnie do 
posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

Prawo do zbywania akcji Emitenta 
Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.  

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 K.s.h.) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach w domu 
maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.  

Prawo do umorzenia akcji  

Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Statut nie zawiera postanowienia 
dotyczącego przymusowego umorzenia Akcji. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

 Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

 
Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
Zgodnie z art. 399 § 3 K.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego Emitenta lub co najmniej 50 % 
ogółu głosów Emitenta mogą zwołać NWZ. 
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Prawo do złożenia wniosku o zwołanie NWZ oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych 
spraw i projektów uchwał (art. 400-401 K.s.h.)  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania 
NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może upoważnić do żądania zwołania NWZ 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Statut Emitenta nie zawiera takiego upoważnienia). 
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może 
upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na 
żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów 
nałożonych uchwałą zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W Spółce publicznej 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 Emitenta jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.  

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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ - 406³ K.s.h., 412 i 4121 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). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

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 UE lub państwa będącego stroną umowy o EOG, wskazanych 
w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty 
akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 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 w walnym 
zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki publicznej Spółka 
ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego 
zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce 
publicznej wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. 
Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego 
zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.  

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 
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piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 K.s.h. i art. 4113 K.s.h.) 
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych 
akcji.  

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (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 
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz 
poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),  
2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w 
sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia Spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia  
Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),  
2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w 
sprawie nieobjętej porządkiem obrad,  
przysługuje prawo 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 

 
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 K.s.h – 429 K.s.h.)  
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie 
poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z tym, że nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 
zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek 
Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 
cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do 
protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa 
w art. 428 § 1 K.s.h. (art. 429 § 1 K.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi 
poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art.428 § 5 i 6 K.s.h. (art. 429 § 2 K.s.h.) 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę 
Emitentowi (art. 486-487 K.s.h.). 
Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może 
wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się 
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na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń 
o odszkodowanie. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 K.s.h.)  
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być 
dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, 
będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do Spółki z żądaniem udzielenia informacji na 
piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej Emitenta 
może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 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. 

Prawa związane z dokumentacją Emitenta 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 K.s.h.),  

Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 K.s.h.),  

Prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania 
ich na stronie internetowej (art. 402² K.s.h),  

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
WZA, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania księgi protokołów WZA oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, prawo do 
dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 421 § 3 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540, 561 K.s.h.).  

Prawo żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, aby Walne 
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 
NWZ lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz wystąpienia 
do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie). 

3.7 PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W opinii Zarządu Emitenta, zgodnie ze stanem 
wiedzy na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, zysk za kolejne dwa lata obrotowe nie powinien podlegać podziałowi 
pomiędzy Akcjonariuszy ze względu na potrzebę finansowania rozwoju Spółki. 

Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

3.8 INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 

 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Stosownie do art. 17 Updof dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są 
udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną należy uznać za przychody z kapitałów pieniężnych. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Updof, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend 
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. 
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Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu dywidendy o jakiekolwiek koszty 
uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 
7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 Updof.  

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest dom maklerski. Zgodnie 
z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 
właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 41 ust. 4 Updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest 
obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty podatku w terminie do 20. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego (art. 42 
Updof). Z powyższych przepisów jasno wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na 
rzecz osób fizycznych jest Emitent. 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Updop w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj 
źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 Updop, czyli m.in. dochodów 
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest 
przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Updop dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 
19% uzyskanego przychodu. 

Zwalnia się na podstawie art. 22 ust. 4 Updop od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) 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; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w 
pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w 
innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 
ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b Updop 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 Updop, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Updop, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 
Updop, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w art. 22 ust. 1 
Updop 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. 

Regulacje przedstawione powyżej stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, iż podatnik przedłoży płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany 
przez właściwe organy podatkowe.  

Spółki dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych są stosownie do art. 26 ust. 1 Updop obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie preferencyjnej 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. 
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Na domu maklerskim jako na płatniku ciąży na podstawie art. 26 ust. 3 Updop obowiązek przekazania kwoty podatku w terminie do 7. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby 
podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu 
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom 
mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku zaś podatnikom 
niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych 
wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 

 

 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych, określonych w Updop. Tym 
samym przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji pomniejszona o wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji (wydatki stają się kosztem 
uzyskania przychodu dopiero przy zbyciu akcji). Dochód ze zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i stosownie 
do art. 19 Updop podlegają opodatkowaniu według 19 % stawki. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy sprzedali akcje, zobowiązani są zgodnie z art. 25 ust. 1 Updop do 
wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik może wpłacać zaliczki 
miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego we właściwym zeznaniu rocznym. 

Powyższe postanowienia Updop stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te mogą odmienne regulować zasady opodatkowania osób prawnych niebędących 
rezydentami, osiągających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 30b Updof opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych 
instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część. Podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Przepis ten nie znajdzie zastosowania na mocy art. 
30b ust. 4 Updof w sytuacji, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja 
praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się 
z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

W omawianej sytuacji dochodem jest: 

1) 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, 

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

3) 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, 

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami 
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

6) 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 
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- osiągnięta w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Updof po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Updof, 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 albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 
podatek dochodowy. 

Jednocześnie stosownie do art. 30b ust. 3 Updof zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi certyfikatu 
rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe. 

 Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Stosownie do art. 3 ust. 2a Updof osoby fizyczne, niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają 
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony 
obowiązek podatkowy). Podobną regulację zawiera Updop w art. 3 ust 2, który stanowi, iż podatnicy, niemający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opisane powyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz zasady dotyczące 
opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się również do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby 
fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci), o ile umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.  

Tym samym w przypadku Inwestorów zagranicznych, przychód z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, podatkiem u źródła w wysokości 19 % przychodu. Obowiązek pobrania 
i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku - Emitencie (art. 22 Updop i art. 30a ust. 1 pkt 4 Updof).  

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 Updop zwalnia się w od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) 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; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa 
w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita uzyskującym dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do 
EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b Updop 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 Updop, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 
w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Updop, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 
Updop, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w art. 22 ust. 1 
Updop 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. 
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Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo nie jest dochodem 
uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, 
które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie wskazał wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji 
polskiej Spółki traktowane jest jako dokonane na terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki: 

1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim przypadku giełda i obrót na niej 
dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski”), 

2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której udziały 
lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości). 

Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą zmieniać zasady 
opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie mogą znaleźć preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania 
w ogóle podatku z powyższych tytułów. Z uwagi na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa 
należy zauważyć, iż w przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych dochodów i są nie do pogodzenia 
z przepisami polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym moc wiążąco należy przyznać postanowieniom umowy. 

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe, w tym ze sprzedaży akcji, podlega 
opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, tj. państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę czy też zarząd. 
Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła istnieje wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych przypadkach 
- przede wszystkim w sytuacji, gdy majątek spółki, których akcje są zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomego położonego 
w Polsce. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 
zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez właściwe władze 
podatkowe. 

 Podatek od spadków i darowizn 

Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, 
nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia 
umowy darowizny, ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi 
i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosunki osobiste, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą 
i obdarowanym determinują zarówno minimum wolne od opodatkowania, jak i wysokość stawki podatku od spadków i darowizn. 
Przynależność do grupy podatkowej determinująca wysokość podatku ustala się w oparciu o art. 14 ust. 3 powyższej ustawy. 
Jednocześnie art. 4a określa krąg osób, które po spełnieniu pewnych wymogów informacyjnych zostają zwolnione od podatku od 
spadków i darowizn. Do osób tych należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. 

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Updof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) 
otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Artykuł 9 pkt 9 ustawy o PCC stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym 
albo w ASO, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały 
nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. 
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W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych, w tym akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych, przy czym stawka podatku od takiej transakcji wynosi 1 % wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych 
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, który jest obowiązany, bez wezwania organu 
podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego, tj. zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podatek pobierany jest przez płatnika, którym między innymi jest 
notariusz, jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu notarialnego. 

 Odpowiedzialność płatnika podatku 

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku 
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać obowiązek płatnika do 
obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego. 

Na podstawie art. 30 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregokolwiek z nałożonych na niego obowiązków, 
odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Przepisów o odpowiedzialności 
płatnika nie stosuje się w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4 DANE O EMITENCIE 

4.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Firma: CreativeForge Games Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: info@creativeforge.pl 

Strona internetowa: http://www.creativeforge.pl/ 

NIP 5213625821 

REGON 145937349 

Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Data rejestracji  28 grudnia 2011 (wpis spółki akcyjnej) 

Numer KRS 0000406581 

4.2 CZAS TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY  

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  

4.3 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
szczególności Kodeksu spółek handlowych. 

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

Spółka została zawiązana w dniu 21 listopada 2011 r. na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 4030/2011 sporządzonego 
przez notariusza Sławomira Namielskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie. 

Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 28 grudnia 2011 r. 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.  

4.5 INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA 
ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO 
PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE 
WYDAŁ 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody. 

4.6 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA  

CreativeForge Games S.A. została zawiązana w dniu 21 listopada 2011 roku, kapitał zakładowy Emitenta na dzień rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 103.500 zł i dzielił się na 450.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,23 zł 
każda. Założycielami CreativeForge Games S.A. byli panowie Jakub Rozenek oraz Łukasz Żarnowiecki, pomysłodawcy Spółki, którzy 
objęli funkcje w Zarządzie Emitenta. 

W dniu 21 listopada 2011 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Panem Jakubem Rozenkiem i Panem Łukaszem 
Żarnowieckim, jako jedynymi akcjonariuszami i członkami zarządu Emitenta a spółką PlayWay S.A. Na mocy umowy akcjonariusze 
CreativeForge Games S.A. zobowiązali się do stopniowego podwyższania kapitału zakładowego CreativeForge Games S.A., poprzez 



CreativeForge Games S.A. Dokument Informacyjny 

 Strona  75 

 

podjęcie siedmiu uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. PlayWay S.A. zobowiązała się do 
stopniowego obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do łącznej kwoty nie większej niż 1.995.000 zł.  

W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej, spółka PlayWay S.A. objęła akcje Emitenta 17 stycznia 2012 roku, na podstawie umowy 
objęcia 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B CreativeForge Games S.A., o wartości nominalnej 0,23 zł każda, o łącznej cenie 
emisyjnej 285.000,00 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 285.000,00 zł. W dniu 18 kwietnia 2012 roku PlayWay S.A., na mocy 
umowy objęcia akcji, objęła 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 zł każda, o łącznej cenie emisyjnej 
285.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 285.000 zł. W dniu 9 sierpnia 2012 roku PlayWay S.A. objęła 150.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 zł każda akcja, o łącznej cenie emisyjnej 285.000 zł i pokryła je wkładem 
pieniężnym w kwocie 285.000 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku PlayWay S.A. objęła 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
o wartości nominalnej 0,23 zł każda akcja, o łącznej cenie emisyjnej 285.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 285.000 zł. 
W dniu 22 lutego 2013 roku PlayWay S.A. objęła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 zł każda 
akcja, o łącznej cenie emisyjnej 570.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 570.000 zł. W dniu 17 lipca 2013 roku PlayWay 
S.A. objęła 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 zł każda akcja, o łącznej cenie emisyjnej 285.000 
zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 285.000 zł. 

W dniu 11 grudnia 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy PlayWay S.A. a Jakubem Rozenkiem, na podstawie której 
PlayWay S.A. nabyła od Jakuba Rozenka 225.000 akcji CreativeForge Games S.A., o wartości nominalnej 0,23 zł każda za cenę 
w łącznej wysokości 51.750 zł, tym samym Jakub Rozenek przestał być akcjonariuszem Emitenta. 

W dniu 11 grudnia 2014 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy CreativeForge Games S.A. a spółką Lark Investments 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Lark Investments), na mocy której Emitent zobowiązał 
się w okresie od grudnia 2014 roku do sierpnia 2015 roku do emisji akcji serii H, I, J, a spółka Lark Investments zobowiązała się do 
objęcia wyemitowanych akcji za wkład pieniężny przeznaczony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta. 
Wszystkie akcje objęte umową inwestycyjną zostały wyemitowane przez Emitenta i objęte przez Lark Investments. W związku 
z zawarciem umowy inwestycyjnej spółka Lark Investments zawarła ze Spółką w dniu 15 grudnia 2014 roku umowę objęcia akcji 
w drodze subskrypcji prywatnej, na mocy której spółka Lark Investments objęła 194.000 akcji imiennych serii H CreativeForge Games 
S.A., uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,23 zł każda, o łącznej cenie emisyjnej 970.000 zł i pokryła je wkładem 
pieniężnym w kwocie 970.000 zł. Uprzywilejowanie akcji serii H trwało do dnia 31 sierpnia 2015 roku – od tej daty akcje serii H są 
akcjami nieuprzywilejowanymi. W dniu 25 czerwca 2015 roku spółka Lark Investments zawarła ze Spółką umowę objęcia akcji 
w drodze subskrypcji prywatnej, na mocy której objęła 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,23 
zł każda, o łącznej cenie emisyjnej 850.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 850.000 zł. W dniu 13 listopada 2015 roku 
spółka Lark Investments na mocy umowy objęcia akcji, objęła 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 
0,23 zł każda, o łącznej cenie emisyjnej 680.000 zł i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 680.000 zł. 

W dniu 30 listopada 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy akcjonariuszami CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie 
("Umowa Akcjonariuszy") tj. pomiędzy PlayWay S.A., Panem Łukaszem Żarnowieckim oraz Lark Investments. Zgodnie z 
postanowieniami Umowy Akcjonariuszy strony ww. umowy zobowiązały się do sfinansowania w formie pożyczek produkcji przez 
Emitenta gry komputerowej z przeznaczeniem na PC, X1 i PS4 ("Gra") i zgodnie z założeniem (parytetem), że PlayWay S.A. finansuje 
70% produkcji Gry, a Lark Investments finansuje 30% produkcji Gry. Pożyczki będą udzielane i spłacane ratami zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Pan Łukasz Żarnowiecki oraz PlayWay S.A. dodatkowo oświadczyli, że wyrażają zgodę na sprzedaż wszystkich 
(bądź części) posiadanych przez Lark Investments akcji Emitenta na rzecz nowego akcjonariusza (lub nowych akcjonariuszy) 
z zastrzeżeniem, że każdorazowa sprzedaż akcji, zastrzeżona będzie przez Lark Investments warunkiem przystąpienia przez nowego 
akcjonariusza (lub nowych akcjonariuszy) do finansowania działalności Emitenta, w szczególności poprzez udzielenie nowej bądź 
przystąpienie do udzielonej już przez Lark Investments pożyczki, gdzie jej wysokość odpowiadać będzie ilości nabywanych akcji 
Spółki, w proporcji do przyjętego parytetu. Ustalono, że pożyczki nie przekroczą kwoty 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych). 
Jednocześnie Lark Investments zobowiązał się do sprzedaży, po ustalonej cenie, na rzecz PlayWay S.A. 200.000 szt. posiadanych 
przez siebie akcji Emitenta, przy czym w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku Lark Investments przysługuje uprawnienie do nabycia, 
bądź wskazania osoby trzeciej (nowego akcjonariusza), która nabędzie od PlayWay S.A. do 200.000 szt. Emitenta w jednej bądź wielu 
transakcjach, wedle uznania Lark Investments i po z góry ustalonej cenie. 

W dniu 20 lipca 2017 roku w wykonaniu wyżej opisanego uprawnienia PlayWay S.A. jako Sprzedawca zawarła z Arezzo Capital Sp. 
z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim (tj. podmiotem wskazanym przez Lark Investments) jako Kupującym umowę sprzedaży 200.000 
szt. akcji Emitenta po cenie 5 zł za jedną akcje, tj. za łączną kwotę 1.000.000 zł. 
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W dniu 21 grudnia 2017 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku, w ramach którego 
strony Umowy Akcjonariuszy uzgodniły, że zmieniają wartość łącznych pożyczek na 7.650.000 zł (siedem milionów sześćset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz że spłata tych pożyczek będzie następować zgodnie z zasadami: a) wszelkie wpływy ze sprzedaży 
gry Hard West są przeznaczane w całości na spłaty pożyczek; b) wszelkie wpływy ze sprzedaży gry Phantom Doctrine w połowie są 
przeznaczane na spłaty pożyczek. Ponadto, w zależności od tego, która z poniższych okoliczności wystąpi w pierwszej kolejności, 
strony Umowy Akcjonariuszy ustaliły, że spłata wszelkich należności wynikających z zawartych umów pożyczek nastąpi do 31 grudnia 
2021 roku albo po upływie 6 m-cy od dnia premiery kolejnej gry wyprodukowanej przez CreativeForge Games S.A. (tj. następnej po 
Phantom Doctrine). 

Opis historii działalności operacyjnej Spółki 

2011 rok 

listopad – powstanie Spółki 

2012 rok 
I kwartał – prace badawczo-projektowe i początek budowania zespołu deweloperskiego 
II kwartał – rozpoczęcie właściwej produkcji gry „Ancient Space” 

2013 rok 
lipiec  – podpisanie globalnej umowy wydawniczej na grę „Ancient Space” ze szwedzkim wydawcą Paradox Interactive AB 

2014 rok 
wrzesień  – premiera gry „Ancient Space” (strategia czasu rzeczywistego w kosmosie) na komputery PC i Mac 

– gra „Hard West” kończy kampanię crowdfundingową w serwisie Kickstarter, osiągając 134% celu 

2015 rok 
czerwiec  – podpisanie umowy wydawniczej z globalnym wydawcą Gambitious Digital Entertainment z Amsterdamu 
sierpień  – publiczne ogłoszenie gry „Hard West” i prezentacja mediom na targach Gamescom w Kolonii oraz PAX West w Seattle 
listopad  – premiera gry „Hard West” (taktyczny western z elementami horroru) na PC, Mac i Linux 
grudzień  – rozpoczęcie produkcji dodatku fabularnego do „Hard West” 

2016 rok 
styczeń  – rozpoczęcie preprodukcji projektu nowej gry „Phantom Doctrine” 
luty  – premiera fabularnego dodatku „Hard West: Scars of Freedom” na wszystkie wspierane platformy 

– udostępnienie wersji Mac gry „Hard West” w kanale sprzedażowym Apple Mac AppStore 
lipiec  – przeniesienie działalności Spółki do nowej, większej siedziby, w ramach rozbudowy możliwości produkcyjnych pod kątem 

przyszłych projektów 

2017 rok 
lipiec – podpisanie umowy wydawniczej z globalnym wydawcą Gambitious Digital Entertainment w zakresie nowej gry „Phantom 
Doctrine” 
sierpień - publiczne ogłoszenie gry „Phantom Doctrine” i prezentacja gry mediom na targach Gamescom w Kolonii 
wrzesień - prezentacja gry mediom oraz graczom na targach PAX West w Seattle 
listopad - grudzień - prezentacja gry mediom - Press Tour: Europa, Australia, USA 

2018 rok 
styczeń - zakończenie głównego procesu produkcji gry „Phantom Doctrine” 

- prezentacja gry „Phantom Doctrine” - Targi PAX South w Texasie 
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4.7 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD 
ICH TWORZENIA 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Statutu Spółki na kapitały własne składają się: 
a) Kapitał zakładowy, 
b) Kapitał zapasowy, 
c) Inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. 
Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 613.410 zł i jest w pełni opłacony. 
Kapitał zakładowy jest podzielony na 2.667.000 akcji o wartości nominalnej 0,23 zł każda, w tym: 

- 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 
- 194.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
- 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
- 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 
- 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. 
 
Zgodnie z art. 396 § 1 K.s.h. oraz postanowieniami § 14 Statutu Spółki, Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał 
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może ponadto tworzyć i likwidować także inne 
kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. 

Kapitał zapasowy Emitenta na 31 grudnia 2016 roku wynosił 4.138.500 zł. Na podstawie § 14 Statutu Spółka może tworzyć - uchwałą 
WZ - kapitały rezerwowe, przy czym na 31 grudnia 2016 roku żadne kapitały rezerwowe nie były utworzone. 

Zgodnie z jednostkowym bilansem na dzień 31 grudnia 2017 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta na wartość kapitału własnego 
Spółki składały się poniższe pozycje. 

Tabela Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 r., w zł 

L.p. Określenie funduszu Wartość 

1. Kapitał zakładowy 460.000,00 

2. Należne wkłady na poczet kapitału podst. 0 

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 

4. Kapitał zapasowy 4.138.500,00 

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 

6. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.487.298,53 

8. Zysk (strata) netto -2.248.965,40 

 Razem kapitały własne 862.236,07 

Źródło: Emitent 

4.8 OŚWIADCZENIE EMITENTA DOTYCZĄCE KAPITAŁU OBROTOWEGO 

Emitent oświadcza, że poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia 
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

4.9 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości, w związku z 
tym nie istnieje nieopłacona część kapitału zakładowego. 
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4.10 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI 
PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH 
PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI 
UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO 
WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW 
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ani warrantów 
subskrypcyjnych. § 6a Statutu Emitenta przewiduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 
30.666,82 zł, tj. w drodze emisji nie więcej niż 133.334 akcji zwykłych na okaziciela serii L. 

4.11 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE 
STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ 
ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE 
BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE  

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

4.12 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE 
INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnym rynku regulowanym ani w ASO. W związku z Instrumentami 
finansowymi nie były także wystawiane kwity depozytowe. 

4.13 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH 
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY 
PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM 
I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu 
obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych. 
Niemniej jednak Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka PlayWay S.A. z siedzibą 
w Warszawie. 

4.14 WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH 

 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta: 

Pan Łukasz Żarnowiecki – Prezes Zarządu Emitenta – jest Akcjonariuszem Emitenta posiadającym 225 000 szt. akcji Emitenta, 
tj. 8.44% akcji w kapitale zakładowym. 

Pan Michał Portalewski – Wiceprezes Zarządu Emitenta – jest Akcjonariuszem Emitenta posiadającym 6 000 szt. akcji Emitenta, 
tj. 0,22% akcji w kapitale zakładowym; 

Pani Olga Żarnowiecka (członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest żoną Pana Łukasza Żarnowieckiego – Prezesa Zarządu Emitenta 
oraz jednego z Akcjonariuszy Emitenta. 

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) – pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz jest udziałowcem w spółce GSB Finance 
Sp. z o.o., która to spółka prowadzi obsługę księgową Emitenta.  
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 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi 
w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Pan Michał Kojecki (członek Rady Nadzorczej Emitenta) pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PlayWay S.A. – będącego znaczącym 
Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Grzegorz Czarnecki (członek Rady Nadzorczej Emitenta) pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PlayWay S.A. – będącego 
znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Grzegorz Czarnecki (członek Rady Nadzorczej Emitenta) pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. – w której 
znaczącym akcjonariuszem jest PlayWay S.A. – będąca znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Radosław Mrowiński (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta) pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay 
S.A. – będącego znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Radosław Mrowiński (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta) pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ultimate 
Games S.A. w której znaczącym akcjonariuszem jest PlayWay S.A. – będącego znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Prezesem Zarządu i Akcjonariuszem w Spółce Ultimate 
Games S.A. w której znaczącym akcjonariuszem jest także PlayWay S.A. - będąca znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Prezesem Zarządu i Wspólnikiem w Spółkach Circus Sp. z 
o.o. oraz Total Games Sp. z o.o. w której znaczącym udziałowcem jest także PlayWay S.A. - będąca znaczącym Akcjonariuszem 
Emitenta. 

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Akcjonariuszem 
w spółce ECC GAMES S.A. w której znaczącym Akcjonariuszem jest także PlayWay S.A. - będąca znaczącym Akcjonariuszem 
Emitenta.  

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sonka S.A. 
w której znaczącym Akcjonariuszem jest także PlayWay S.A. - będąca znaczącym Akcjonariuszem Emitenta. 

Pan Mateusz Zawadzki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce 
DEGENERALS S.A. w której znaczącym Akcjonariuszem jest także PlayWay S.A. - będąca znaczącym Akcjonariuszem Emitenta.  

 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a 
Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i 
nadzorczych) 

W ramach akcjonariuszy Emitenta znajdują się dwa fundusze reprezentowane przez Trigon TFI (podmiot zależny od Autoryzowanego 
Doradcy), które w ramach emisji akcji serii K objęły akcje, stanowiące mniej niż 5,0% w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta 
i uprawniających do mniej niż 5,0 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

4.15 PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, 
WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH 
GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH 
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA EMITENTA, 
W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI  

 Podstawowa działalność 

Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych. Rozgrywka w grach typu turowego, w przeciwieństwie do 
gier czasu rzeczywistego (RTS), odbywa się kolejnych „rundach”, w ramach których gracze mają do wykonania określoną liczbę 
ruchów lub konkretne działania do przeprowadzenia. W Spółce pracuje wielu branżowych weteranów, osoby, które wcześniej 
pracowały między innymi nad grami z serii „Call of Juarez”, „Dead Island”, „Shadow Warrior 2”, „Hard Reset” czy „Dying Light”, w takich 
spółkach jak Techland, Flying Wild Hog czy CI Games. 
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Emitent jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a obecny model przychodowy zakłada, że przy sprzedaży swoich 
gier korzysta z usług renomowanego wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach ze sprzedaży gier. 

W 2014 roku Spółka ukończyła produkcję pierwszej gry „Ancient Space” i rozpoczęła jej sprzedaż za pośrednictwem szwedzkiego 
wydawcy Paradox Interactive AB. „Ancient Space”, to gra strategiczna czasu rzeczywistego, w której gracz dowodzi flotą statków 
kosmicznych. Gra została wydana na urządzenia PC i Mac. W 2015 roku Spółka podpisała umowę wydawniczą na swoją drugą grę 
„Hard West”, z firmą Gambitious Digital Entertainment. W czwartym kwartale 2015 roku Spółka ukończyła produkcję gry i rozpoczęła 
jej sprzedaż. „Hard West”, to turowa gra strategiczno-taktyczna osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, na produkcję której zebrano 
ponad 94 tys. CAD w trakcie kampanii crowdfundingowej, co wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Gra jest wysoko oceniana 
przez największe światowe portale internetowe. Gra została wydana na urządzenia PC, Mac i Linux. W lutym 2016 roku miała miejsce 
premiera fabularnego dodatku do gry „Scars of Freedom”. 

Od 2016 roku Spółka prowadzi prace nad nową, wysokiej jakości grą w segmencie taktyczno-strategicznym, pod tytułem „Phantom 
Doctrine”, która jest unikatową produkcją wydaną na wiele różnych systemów operacyjnych i platform dystrybucji (komputery PC, 
konsole XBOX One i PlayStation 4). Termin wydania nowej gry planowany jest na lato 2018 roku. Od publicznego ogłoszenia w 
sierpniu 2017 roku, gra jest promowana na globalnych targach oraz prywatnych pokazach prasowych na w Europie, Ameryce 
Północnej i Australii.Również w drugim kwartale 2018 roku Spółka rozpoczęła preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem czasu 
rzeczywistego. Pozwoli to wykorzystać rozległe, specjalistyczne doświadczenie zespołu developerskiego w gatunku, a jednocześnie 
dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Gry taktyczne czasu rzeczywistego, to gatunek z ogromnym potencjałem 
sprzedażowym, czego dowodzą dane historyczne, a jednocześnie ogromną szansą na przejęcie rynku, ponieważ nie powstają w nim 
obecnie, według najlepszej wiedzy Spółki i jej partnerów, żadne tytuły segmentu AAA. Oznacza to, że gatunek znajduje się w miejscu, 
w którym taktyczne gry turowe były przed wydaniem XCOM w 2012 roku. To daje CreativeForge Games szansę na stworzenie 
największego i najlepszego - benchmarkowego - produktu. 

 Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

Rynek gier taktyczno-strategicznych 

CreativeForge Games specjalizuje się w obszarze gier taktyczno-strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier 
taktycznych. Gry tego rodzaju mają licznych entuzjastów zarówno wśród młodzieży, jak i starszych graczy (średni wiek gracza w USA 
to ponad 35 lat – wg Entertainment Software Association (ESA)). Gry z tego gatunku sprzyjają kilkukrotnemu ich przechodzeniu i 
zawierają długie kampanie, co zapewnia długotrwałe zainteresowanie nabytym produktem. To owocuje dłuższą aktywnością 
społecznościową graczy, a więc i generuje organiczny marketing społecznościowy wśród znajomych na platformach elektronicznej 
dystrybucji (Steam Community, GOG Galaxy). Dłużej zaangażowany klient, to także taki, któremu dłużej i z większym powodzeniem 
można zaoferować dodatkową zawartość do gry (DLC - downloadable content), czyli np. dodatki do podstawowej wersji gry, takie jak 
nowe wyposażenie, mapy czy pakiety misji. 

Turowe gry taktyczne zdobyły popularność po raz pierwszy w 1994 roku, kiedy ukazały się: „Jagged Alliance” studia Sir-Tech oraz 
„UFO: Enemy Unknown” (znane na niektórych rynkach jako „XCOM: UFO Defense”) stworzony przez firmę MicroProse. Po latach 
rosnącej popularności konsol i rozwoju wielu nowych gatunków gier, nastąpił powrót do platformy PC, wiązany w dużej mierze z 
rozwojem platform elektronicznej dystrybucji, w szczególności Steam. W październiku 2012 roku ukazał się duchowy następca „UFO”, 
pod tytułem XCOM: Enemy Unknown. Gra od tamtego czasu tylko na platformie Steam znalazła ponad 3,7 miliona nabywców, nie 
licząc wysoko wycenionego dodatku DLC „Enemy Within”. Na początku 2016 roku miała miejsce premiera sequela, XCOM 2, w ciągu 
roku na Steam nabywców znalazło ponad 1,8 miliona egzemplarzy gry. Oba tytuły ukazały się również na konsole, a XCOM również 
na tablety. W listopadzie 2017 roku miała miejsce premiera dodatku do XCOM 2 "War of the Chosen". Czteroletni cykl produkcyjny 
gier serii sugeruje, że nie należy oczekiwać w najbliższym czasie trzeciej części serii. Oznacza to zdaniem Spółki korzystną sytuację 
na rynku, zarówno w kontekście premiery, jak i dalszej sprzedaży "Phantom Doctrine". 

Oprócz wspomnianej powyżej serii, na rynku funkcjonują obecnie lub znajdują się w produkcji, inne taktyczne gry turowe. Przykładem 
może być „Invisible, Inc”, wydane w listopadzie 2015 roku autorstwa studia Klei Entertainment oraz oraz Xenonauts 2 studia Goldhawk, 
której premiera ma się odbyć w lecie 2017 roku. Są to niewielkie tytuły niezależne, o nieporównywalnie mniejszym zakresie, budżecie 
i zawartości od obecnie realizowanej nowej gry Spółki. 

Światowy rynek gier  

Firma Newzoo w raporcie z czerwca 2016 roku „2016 Global Games Market Report – an overview of trends&insights” oraz jego 
aktualizacji za 2 kwartał 2017 roku, tj. „Q2 2017 Update Global Games Market Report” oszacowała, że w 2016 roku rynek gier osiągnął 
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wartość 101,1 mld USD, co oznacza wzrost o ok 10,1% w stosunku do 2015 roku, w którym to roku wartość rynku oszacowano na 
91,8 mld USD. Według Newzoo w latach 2016-2020 rynek gier będzie rósł średniorocznie 6,2%, i już w 2017 roku przychody sektora 
powinny osiągnąć wartość 108,9 mld USD, a w 2020 roku osiągnąć wartość 128,5 mld USD. Najszybciej rozwijającym się będzie 
segment gier mobilnych (smartfony oraz tablety), jego udział w latach 2016-2020 wzrośnie z 39% w 2016 roku do 50% w 2020 roku i 
osiągnie wartość 64,9 mld USD i tym samym stanie się dominującym segmentem rynku gier. Kolejnymi segmentami znaczącymi dla 
rynku gier pozostaną gry wydawane na TV/konsole oraz wydawane na PC, które będą się rozwijać w stałym tempie. Ich udział w rynku 
odpowiednio w 2020 roku wyniesie 28% oraz 19%, co oznacza że udział gier wydawanych w obu segmentach gier w 2020 roku będzie 
wynosił 47% i osiągnie wartość 60,4 mld USD. 

W 2016 roku gry konsolowe stanowiły ok 32% udziału w globalnym rynku gier. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrósł udział gier 
na urządzenia mobilne i tablety. Kolejne lata wzrostów zakładane są przez analityków również w cyfrowej dystrybucji gier (zarówno 
na PC, jak i na konsole), która to stanowi rosnący fragment rynku. Według danych z raportu PwC „Global entertainment and media 
outlook 2014-2019” obecnie trwa proces migracji konsumentów w kierunku cyfrowej dystrybucji. W 2016 roku debiutowały ulepszone 
wersje konsol największych producentów sprzętu do grania. Microsoft wprowadził na rynek konsolę Xbox One S a Sony – PS4 Slim i 
PS4 Pro. Pozytywnym zaskoczeniem było przyjęcie przez rynek konsoli Nintendo Switch, której sprzedaż w ubiegłym roku fiskalnym 
producenta wyniosła blisko 15 milionów sztuk. Jest to urządzenie nieco słabsze technicznie od konsol konkurencji, jednakże mogące 
funkcjonować w trybie przenośnym (tzw. Handheld). 

Szczegóły prognozy rynku gier na lata 2016-2020 przedstawia poniższy wykres. 

Wykres: Rynek gier wideo w latach 2016-2020 – prognoza zmian w segmentach rynku 

 

Źródło: Newzoo, „Q2 2017 Update Global Games Market Report” 

 

Analitycy Newzoo szacują, że pod względem terytorialnym, największy udział w rynku gier w 2017 roku będą miały kraje Azji i Pacyfiku, 
tj. 47% przy wartości rynku ok. 51,2 mld USD i wzroście 9,2% w stosunku do 2016 roku. Największym graczem w rejonie Azji i Pacyfiku 
pozostają Chiny z rynkiem o szacowanej wartości 27,5 mld USD. Drugie miejsce pod względem wielkości rynku gier zajmuje obszar 
Ameryki Północnej, który powinien zanotować wzrost o ok. 4,0% rok do roku i osiągnąć wartość 27,0 mld USD. W tym rejonie dominują 
Stany Zjednoczone z rynkiem o wartości 25,1 mld USD. Obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki odpowiada za 24% globalnego 
rynku gier, a jego wartość w 2017 roku powinna wzrosnąć rok do roku o 8,0% i osiągnąć wartość 26,2 mld USD. 
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Wykres: Prognozowana struktura rynku gier video w 2017  

 

 

 

 

Źródło: Newzoo, „Q2 2017 Update Global Games Market Report” 

Według analityków Newzoo w 2016 roku nastąpiła zmiana lidera w zakresie kraju o największym rynku gier. Dotychczasowego lidera 
Stany Zjednoczone zastąpiły Chiny, które z roku na rok powiększają swoją przewagę. W 2016 roku wartość chińskiego rynku została 
oszacowana na 24,4 mld USD, podczas gdy wartość rynku Stanów Zjednoczonych została oszacowana na 23,6 mld USD. Kolejne 
miejsca zajmują: Japonia (12,4 mld USD), Korea Południowa (4,05 mld USD) Niemcy (4,02 mld USD). 

Wykres: Największe rynki gier video na świecie w 2016 (mld USD) 

RANK COUNTRY POPULATION (Mio) 
ONLINE POPULATION 

(Mio) 
TOTAL REVENUES 

($Mio) 

1 CHINA 1,382.3 788.8 24,368,8 

2 USA 324.1 293.6 23,598.4 

3 JAPAN 126.3 117.6 12,447.6 

4 SOUTH KOREA 50.5 44.6 4,047.3 

5 GERMANY 80.7 72.4 4,018.7 

6 UNITED KINGDOM 65.1 61.1 3,830.2 

7 FRANCE 64.7 56.7 2,737.9 

8 SPAIN 46.1 37.6 1,812,0 

9 CANADA 36.3 32.8 1,792.2 

10 ITALY 59.8 41.3 1,742.1 

11 RUSSIA 143.4 110.1 1,414.4 

12 BRAZIL 209.6 136.4 1,274.8 

13 AUSTRALIA 24.3 21.5 1,199.7 

14 MEXICO 128.6 67.0 1,125.8 

15 TAIWAN 24.0 21.1 987.8 

16 TURKEY 128.6 46.8 755.5 

17 INDONESIA 260.6 56.7 704.4 

18 MALAYSIA 30.8 22.8 539.5 

19 NETHERLANDS 17.0 16.1 521.3 

20 THAILAND 68.1 28.7 500.0 

Źródło: Newzoo, „2016 Global Games Market Report – an overview of trends & insights”  
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W raporcie organizacji Entertainment Software Association (ESA) z kwietnia 2017 roku, do której należą m.in. tacy potentaci rynku jak 
Sony, Microsoft, Nintendo czy Electronic Arts, podsumowującym 2017 rok wskazano że w USA, aż 67% Amerykanów gra w gry video, 
z czego aż 65% to gospodarstwa domowe, w których co najmniej jedna osoba gra co najmniej 3 godz. w ciągu tygodnia. Ponadto, 
na każde gospodarstwo domowe, w którym się gra przypada średnio 1,7 gracza. 

Spośród amerykańskich graczy aż 97% gra na PC, 81% gra na smartfonach, 61% gra na tabletach i innych 68% z nich gra na 
konsolach, 53% gra na smartphonach, zaś 41% graczy gra urządzeniach bezprzewodowych, takich jak tablety oraz 48% graczy 
korzysta z dedykowanych konsol do gry. W gry video grają zarówno kobiety jak i mężczyźni, średni wiek gracza, to 35 lat, przy czym 
średni wiek grającego mężczyzny, to 33 lat - z kolei kobiety, to 37 lat. Według raportu 59% graczy stanowią mężczyźni, zaś 41% 
kobiety. 29% graczy nie ma ukończonych 18 lat, 27% graczy ma 18-35 lat, 19% graczy ma 36-49 lat, zaś 26% graczy ukończyło 50 
lat. 

Ponadto, ESA ujawnia, że od 2010 roku w Stanach Zjednoczonych systematycznie zmniejsza się liczba sprzedanych gier w wersji 
pudełkowej na korzyść wersji cyfrowych i tak w 2016 roku aż 74% gier zostało sprzedanych w wersji cyfrowej a jedynie 26% w wersji 
pudełkowej. 

Polski rynek gier  

Polska w zestawieniu Newzoo zajmuje 23 miejsce, zaś nasz rynek został wyceniony w 2016 roku na prawie 490 mln USD (czyli prawie 
1,9 mld zł) w porównaniu do 430 mln USD w 2015 roku, co stanowi ponad 13% wzrost. Wartość polskiego rynku stanowi obecnie 0,4% 
światowego rynku. 

W Polsce już ponad 240 polskich firm zajmuje się produkcją gier. Wsparciem dla branży jest program sektorowy Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Pierwsza jesienią 2016 roku edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w maju 2017 roku ruszyła druga 
w ramach której przeznaczono na wsparcie dla firm 100 mln zł. 

Rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym. Trudno zatem mówić o konkurencji w ramach kilku czy kilkunastu podmiotów. 
Jako że polskie gry komputerowe odnoszą na nim sukcesy Polska jest jego coraz ważniejszą i coraz bardziej zauważalna częścią. 
Swoją renomę mają producenci takich tytułów jak Wiedźmin, Real Boxing, This War of Mine czy Lords of the Fallen. Jako 
przedstawicieli konkurencji może zatem oprócz nich wymienić także kilku innych, którzy aspirują do osiągnięcia podobnych sukcesów. 
Wśród liderów polskiego rynku można wyróżnić: CD Projekt S.A., 11 bit studios S.A., CI Games S.A., Vivid Games S.A., Techland 
S.A., PlayWay S.A. czy iFun4all S.A. 

Najwięksi deweloperzy gier na polskim rynku (m.in. Techland S.A., CD Projekt S.A., CI Games S.A.), zaczynali działalność w latach 
90-tych. Rozwijali się organicznie od tamtego czasu, ale proces ów zintensyfikował się w ostatnich 10 latach.  

CreativeForge Games należy do firm tzw. drugiej fali, pośród których jest jedną z największych, a jednocześnie dysponujących 
największymi możliwościami produkcyjnymi. Spółka opiera się w zarządzaniu strategicznym i projektowym na grupie osób, które swoje 
doświadczenie zdobywały przy największych projektach w branży.  
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 Najważniejsze produkty i usługi oferowane przez Emitenta 

CreativeForge Games zajmuje się produkcją własnych, wysokiej jakości gier w obszarze gier taktyczno-strategicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktycznych.  

W 2014 roku światło dzienne ujrzała gra „Ancient Space”, a w 2015 roku zadebiutowała gra „Hard West”. Sukces, jaki odniosła gra 
„Hard West” zaowocował wydaniem w lutym 2016 roku dodatku do niej „Scars of Freedom”. 

 

Ancient Space 
 
Gra na urządzenia: PC, Apple Mac 
Data premiery: 23 września 2014 roku 
Wydawca: Paradox Interactive AB 
Tryb gry: single player 
Ocena gry: 
 metacritic: 68 / 100 
 GRYOnline: 7,8 / 10 
 IGN: 6,6 / 10 
 Gamespot: 6,7 / 10  

 

„Ancient Space”, to strategia czasu rzeczywistego (tzw. RTS), w której gracz dowodzi flotą okrętów wysłanych do zbadania nieznanego 
obszaru przestrzeni kosmicznej, w poszukiwaniu niezbędnych dla ludzkości zasobów. Rozbudowana kampania fabularna opowiada 
pełną akcji i tajemnic historię. W trakcie eksploracji pełnej niebezpieczeństw „Czarnej Strefy”, bohaterowie muszą stawić czoła piratom, 
bezwzględnej megakorporacji, a nawet potężnej rasie obcych. Głosom bohaterów użyczyła gwiazdorska obsada, znana z kultowego, 
Hollywoodzkiego science-fiction: Dina Meyer („Żołnierze Kosmosu”), John Billingsley („Star Trek: Enterprise”), Aaron Douglas 
(„Battlestar Galactica”), Ron Glass („Firefly”), Richard Gunn („Cień Anioła”) i Dwight Schultz („Star Trek: The Next Generation”, „Star 
Trek: Voyager”, „Star Trek: Pierwszy Kontakt”). Wszystkie misje w grze toczą się wokół zdanej tylko na siebie floty, a gracz musi dbać 
o jej bezpieczeństwo, rozwijanie nowych technologii i zdobywanie surowców. Te ostatnie pozwalają na budowę zaawansowanych 
okrętów i uzbrojenia. 

Taktyczne umiejętności poddane zostają próbie podczas scenariuszy ofensywnych i defensywnych, nie zabraknie również 
eskortowania sojuszników czy obrony strategicznie ważnych struktur. Oprócz efektywnego wykorzystania specjalistycznych okrętów i 
wyboru optymalnych formacji bojowych, kluczowy jest również wybór oficerów dowodzących flotą, albowiem ich specjalne umiejętności 
potrafią radykalnie odmienić przebieg bitew. 

Kosmiczne starcia są prezentowane w szczegółowej grafice 3D, obfitującej w spektakularne efekty specjalne i szczegółowe 
wizualizacje działania futurystycznego uzbrojenia. 

 

Hard West 
 
Gra na urządzenia: PC, Apple Mac i Linux 
Data premiery: 18 listopada 2015 roku 
Wydawca: Gambitious Digital Entertainment 
Tryb gry: single player 
Ocena gry: 
 metacritic: 73 / 100 
 GRYOnline: 7,7 / 10 
 IGN: 8 / 10 
 Gamespot: 7 / 10 
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„Hard West” to turowa gra taktyczna, rozgrywająca się w realiach „Weird West”, czyli Westernu z elementami horroru i tajemnicy. 
Sceną nadal jest amerykański Dziki Zachód w XIX wieku, ale ta spalona słońcem, mroczna kraina, obok rewolwerowców i osadników, 
gości także demony i artefakty o niezbadanej mocy. Mówi się, że to sam Diabeł toczy swoją odwieczną wojnę ze Śmiercią. Gracze 
odbywają pełną przygód i trudnych wyborów wędrówkę, w której wcielają się w kilkoro niezwykłych bohaterów, jak przeklęty 
rewolwerowiec Warren, obdarzona mocą jasnowidzenia Cassandra, czy genialny Wynalazca rzucający wyzwanie nadprzyrodzonym 
siłom. 

Serce i dusza „Hard West”, to emocjonujące potyczki taktyczne rozgrywane w turach. Szereg specjalnych zdolności kontrolowanych 
postaci, a także możliwość korzystania z dodatkowych przedmiotów, pozwalają na dynamiczną i pełną akcji walkę, która mimo tego 
świetnie się wpisuje w kanon gatunku. Innowacje czekają też na graczy w zaawansowanej mechanice starć, które eliminują odwieczne 
frustracje, pozwalając skupić się na dobrej zabawie. Namierzanie przeciwników na podstawie rzucanego cienia, przewracanie mebli, 
by zrobić z nich tymczasową osłonę czy trafianie celów rykoszetami odbitymi od metalowych przedmiotów, to przykłady widowiskowych 
i niespotykanych wcześniej w tego typu grach pomysłów. 

Druga część gry, która spaja poszczególne misje taktyczne w jedną całość, to mapa świata, na której bohaterowie kolejnych rozdziałów 
opowieści podróżują po mrocznej inkarnacji Dzikiego Zachodu, realizując dodatkowe, strategiczne cele. Stylizowana, wysokiej jakości 
grafika, muzyka nagradzanego kompozytora Marcina Przybyłowicza (m.in. Wiedźmin 3) i przepełnione niezwykłym klimatem Weird 
West sekwencje animowane towarzyszom graczom przez 15-20 godzin wciągającej rozgrywki. 

 

Phantom Doctrine 

Aktualnie CreativeForge Games kończy produkcję nowej gry „Phantom Doctrine”, 
która jest taktyczną grą turową z segmentu premium z rozbudowaną fabułą, 
zawierającą kilkadziesiąt taktycznych misji oraz głęboką, wielowarstwową 
rozgrywkę na 30-40 godzin przy każdym podejściu do głównej kampanii fabularnej. 
W nowej grze świat jest przedstawiony w realistycznej, wysokiej jakości grafice 3D, 
z dynamiczną kamerą, renderowanymi w czasie rzeczywistym przerywnikami, w 
pełni udźwiękowionymi dialogami i zaawansowanymi efektami specjalnymi. Gra zawiera zarówno kampanie single-player, jak i tryb 
multiplayer 1v1, oraz jest przeznaczona na najpopularniejsze platformy sprzętowe, tj. PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.  

Spółka w styczniu 2018 roku zakończyła główną fazę produkcyjną, tak, by po bardzo istotnym etapie finalnego podnoszenia jakości 
oraz przygotowaniu do wydania, wydać ją latem 2018 roku. Wydawcą gry jest wydawca „Hard West”, który od sierpnia 2017 roku 
działa pod nową marką Good Shepherd Entertainment. 

Fabuła gry „Phantom Doctrine” osadzona jest w 1983 roku podczas Zimnej Wojny. Gra jest thrillerem szpiegowskim, w którym gracze 
przewodzą niezależnej organizacji Cabal, prowadząc walkę z globalnym spiskiem. Ten potężny przeciwnik ma na celu kontrolę świata 
poprzez zaognianie globalnych konfliktów i eskalowanie napięć między ZSRR i NATO. 

Najważniejszymi cechami gry są: 

• Dojrzała, emocjonująca fabuła, osadzona w realiach Zimnej Wojny, w której gracz porusza się za kulisami i na głównej scenie 
istotnych historycznych wydarzeń. 

• Warstwa strategiczna z niespotykaną nieliniowością zadań oraz elastycznością w podejmowaniu decyzji przez gracza, także 
z rozbudowaną mechaniką zarządzania drużyną i prowadzenia działań szpiegowskich na całym świecie. 

• Rozbudowane misje taktyczne, zmuszające gracza do odpowiedniego zarządzania dostępnymi zasobami, a w razie 
konieczności wezwania posiłków, ciężkiego sprzętu czy nawet wsparcia lotniczego. 

• Innowacyjny system zbierania wywiadu przed misją, pozwalający zwiększyć skuteczność dowodzonych agentów. 

• Wysoki poziom sztucznej inteligencji przeciwników. 

• Jedyna w gatunku możliwość wykonywania wszystkich misji w trybie „skradania”, lub otwartej walki. Niespotykana swoboda 
wyboru stylu gry przez graczy. 

• Zarządzanie własną agencją kontrwywiadu, w tym m.in. rekrutowanie agentów spośród najlepszych rządowych agencji 
szpiegowskich jak KGB & CIA, zarządzanie globalnymi operacjami wywiadowczymi, szkolenie drużyny czy ulepszanie 
dostępnego arsenału broni czy gadżetów. 

• Zdobywanie uzbrojenia, nawiązywanie kontaktów oraz prowadzenie dochodzeń, których sukcesy otwierają przed nami 
dostęp do nowych misji, surowców i technologii 
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• Trzy kampanie fabularne do wyboru: KGB, CIA oraz dodatkowa opcja wyboru trzeciego protagonisty po przejściu kampanii 
i skorzystaniu z opcji Nowa Gra Plus. 

Oprawę muzyczną przygotowuje wielokrotnie nagradzany Marcin Przybyłowicz (mający na koncie m.in. skomponowanie muzyki do 
gry Wiedźmin 3). 

 Cykl życia produktu 

CreativeForge Games w swoim modelu działania przywiązuje dużą uwagę do poszczególnych etapów produkcji gry komputerowej. 
Doświadczenie zespołu oraz możliwości produkcyjne umożliwiają Spółce prowadzenie prac w oparciu o zarządzanie strategiczne i 
projektowe z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju gry. 

Cykl życia gry komputerowej można podzielić na poniższe etapy: 

1. Preprodukcja 
2. Produkcja 
3. Przygotowanie do wydania gry i certyfikacji 
4. Premiera 
5. Okres po premierze 
 

Preprodukcja 

Niezwykle istotny etap, wymagający jednak od zespołu projektowego dyscypliny i profesjonalizmu. Mieści się w nim faza koncepcyjna, 
w której opracowywane są ramy artystyczne i techniczne projektu, a także faza prototypowa, poświęcona praktycznej weryfikacji 
przyjętych założeń. 

Prototypowanie może przyjąć wiele różnych form, prowadzonych równolegle, w zależności od potrzeb poszczególnych działów, 
systemów i elementów gry. Przykładowo dział projektowy (game design), może poddawać poszczególne mechaniki grywalnościowe 
testom na papierze bądź na uproszczonych, umownych wersjach map, pozwalających sprawdzić maksymalną liczbę różnych 
okoliczności i wariantów. W tym samym czasie dział programowania pracuje na pomniejszonych w skali modelach zależności i 
obliczeń, bez konieczności łączenia ich z grafiką, dźwiękiem czy animacją, co przyspiesza i upraszcza o rząd wielkości iteracyjne 
wypracowywanie optymalnych rozwiązań. 

Poprawnie przeprowadzona preprodukcja, to oszczędność czasu i zasobów aż do samego końca projektu. Chociaż procesy kreatywne 
i podnoszenie jakości gry trwają aż do premiery, a nawet dłużej, to podczas preprodukcji zbierane są odpowiedzi na kluczowe pytania 
i weryfikowane najważniejsze rozwiązania, szczególnie dotyczące innowacyjnych aspektów tworzonego produktu. Oznacza to, że w 
trakcie właściwej produkcji, cały zespół projektowy pracuje równolegle na przyrastającej konsekwentnie zawartości gry (grafika, 
dźwięki, mapy itp.), zgodnie z przyjętymi założeniami dla nowej gry. 

Polityką Spółki jest prowadzenie metodycznego designu i starannej preprodukcji, co przynosi korzyści szczególnie ze względu na 
coraz wyższy stopień złożoności produktów, zarówno pod względem oczekiwań graczy (zaawansowanie techniczne, jakość grafiki), 
jak i jednego z celów Spółki, jakim jest dostarczanie produktów innowacyjnych systemowo. Nowe produkty Spółki mają w założeniu 
wnosić autorskie, oryginalne mechaniki i rozwiązania, które wspierają – zamiast łamać – kanony rozwiązań klasycznych dla danego 
gatunku. 

Produkcja 

Jest to relatywnie najprostsza, lecz elementarna część procesu produkcji, która trwa najdłużej. W idealnej sytuacji jest to realizowanie 
planów i implementacja designów opracowanych w trakcie preprodukcji. Elementem produkcji jest także, na mniejszą skalę, 
prowadzenie dalszych prac projektowo-rozwojowych, których celem jest zespolenie poszczególnych systemów i zawartości w spójną 
technicznie oraz artystycznie całość. W tym czasie wszystkie zasoby projektowe są wykorzystywane w sposób najbardziej ciągły i 
stabilny, powstaje też praktycznie cały content gry, czyli jej elementy składowe: środowisko gry, grafika 2D, 3D, animacja, efekty 
specjalne, dźwięk, muzyka, teksty, dialogi itd. Równolegle prowadzona jest bieżąca kontrola jakości, weryfikująca podstawowe 
działanie gry na użytek produkcji oraz tzw. playtesty, a więc udostępnienie poufnie fragmentów gry zamkniętym grupom graczy celem 
obserwacji ich zachowań w czasie rozgrywki, a także zebrania opinii. Playtesty mogą być powtarzane na różnych etapach 
zaawansowania gry, na różnych elementach, a także z udziałem różnych uczestników. 
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Przygotowanie do wydania gry i certyfikacji 

Niezależnie od platform sprzętowych, na jakie powstaje gra, w pewnym momencie musi zakończyć się okres intensywnego dodawania 
do niej zawartości celem tzw. stabilizacji projektu. Wiąże się ona z przeniesieniem głównej uwagi na kontrolę jakości. Aby 
zmaksymalizować skalę testów i liczbę wykrytych błędów często korzysta się na tym etapie ze wsparcia zewnętrznych, kontraktowych 
firm QA. Podczas, gdy dział QA wykrywa błędy i na bieżąco weryfikuje ich usuwanie, pozostałe działy pracują na otrzymanych 
zgłoszeniach: np. graficy poprawiają lub dostosowują stworzone przez siebie elementy, projektant dźwięku koryguje brzmienie lub 
uzupełnia brakujące efekty itp. 

Obok procesu opartego stricte na eliminowaniu błędów w grze, na końcu produkcji odbywa się również tzw. „polerowanie gry”, czyli 
dodatkowe podnoszenie walorów estetycznych i użytkowych produktu. Właśnie podczas polerowania gry przekraczana jest granica 
między grami dobrymi, a bardzo dobrymi. Im większa skala i ambicje projektu, tym więcej sił i czasu warto zainwestować w polerowanie 
gry. Zostanie one docenione nie tylko przez profesjonalnych krytyków, ale przede wszystkim przez wymagających klientów, którzy 
obecnie mają duży wybór gier na różne platformy. 

O ile przygotowanie gry do wydania na PC jest stosunkowo proste i wymaga jedynie niewielkiego dostosowania wersji do wymagań 
platform dystrybucyjnych (Steam, GOG, wersja do wytłoczenia na płycie itp.), to przygotowanie do wydania na konsole jest bardziej 
złożone. Logistycznie prostszym podejściem, stosowanym do dzisiaj przez część studiów developerskich, jest tworzenie najpierw 
wersji gry na PC, a później tzw. „portowanie”, czyli przenoszenie jej na konsole. Jeden skończony produkt służy wówczas do 
stworzenia drugiego skończonego produktu. 

Spółka przy swojej najnowszej grze przyjęła model tak zwanej produkcji multiplatformowej, stosowany przez cały sektor produktów 
AAA i wielu średnich developerów. Zakłada on prowadzenie przeważającej większości prac jednocześnie nad wersjami na PC 
i konsole. Jest to możliwe wyłącznie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, szczególnie zaawansowanego silnika gry, 
a także wymaga wysokich kompetencji od zespołu developerskiego i osób zarządzających. 

Wydanie gry na konsole, zarówno w wersji cyfrowej, jak i w pudełkach, wymaga zgody producenta konsoli, której wydanie poprzedza 
ściśle określona procedura tzw. certyfikacji. Wiąże się ona ze spełnieniem ścisłej listy wymagań formalnych, dokumentacyjnych, 
jakościowych i technicznych, a także dostosowanie do harmonogramu ustalonego wspólnie z producentem danej konsoli. Kiedy 
developer uznaje, że gra jest do tego gotowa, przesyła wersję gry-kandydata do specjalnych testów, a następnie czeka na werdykt. 
Zarówno Sony (konsola PlayStation), jak i Microsoft (konsola Xbox) stosują własny zestaw kryteriów, które zostawiają margines na 
drobne uchybienia. Ostateczny werdykt jest jednak zerojedynkowy, a ten negatywny oznacza obowiązek poprawienia gry i powtórzenia 
procesu. Warto nadmienić, że każde kolejne poprawki, czy dodatkowa zawartość do wersji konsolowych, również podlegają 
sprawdzeniu przez producenta platformy. 

Jeśli planowana jest fizyczna (pudełkowa) wersja gry na konsolach, to trafia ona do produkcji w jednym z zakładów wskazanych przez 
producenta platformy i w ramach jego wewnętrznego harmonogramu. 

Premiera 

Najważniejszym momentem w życiu gry jest jej premiera. Niejednokrotnie to w ciągu pierwszego miesiąca od premiery pełnej wersji 
sprzedaje się najwięcej egzemplarzy w pełnej cenie. Później sprzedaż wyhamowuje i jest tak do momentu, aż gra doczeka się obniżki 
cenowej. Premiera gry zwykle dopasowywana jest do innych wydarzeń ze świata rozrywki- szczególnie sprzęgana ze zdarzeniami 
związanymi z motywem przewodnim danej gry (premiera filmu, rocznica wydarzeń, itp.). 

Z nielicznymi wyjątkami, poziom sprzedaży w tygodniach bezpośrednio po premierze, jest wyznacznikiem potencjału sprzedażowego 
na najbliższe miesiące.  

Ma na to wpływ kilka wzajemnie się zazębiających czynników: 

- w momencie premiery realizowane są wszystkie zamówienia przedpremierowe (tzw. preordery), a ich wartość doliczana do wartości 
bieżącej sprzedaży; ma to wpływ na podwyższenie pozycji produktu na listach bestsellerów; 

- pozycja na listach bestsellerów na danej platformie, przeważnie wyliczana dynamicznie i prezentowana klientom w wyeksponowanym 
miejscu na „głównej” stronie sklepu, sama w sobie stanowi czynnik stymulujący sprzedaż; w sklepach korzystających z inteligentnych 
algorytmów rekomendacji (np. Steam), zwiększa prawdopodobieństwo zaproponowania danego produktu szerszej grupie klientów; 

- moment premiery stanowi również kulminację działań marketingowych i PR, dzięki czemu produkt może liczyć na największą liczbę 
jednoczesnych publikacji profesjonalnych i hobbystycznych; jest to również moment, w którym działania marketingowe mogą zacząć 
wykorzystywać najskuteczniejsze CTA, czyli „kup teraz”. 
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Istnieje szereg środków, jakimi dysponują developer i wydawca, by animować sprzedaż w okresie premiery: od płatnego marketingu 
internetowego i społecznościowego, poprzez wypuszczanie zaplanowanej, dodatkowej zawartości do gry, po komunikację kryzysową 
i poprawki techniczne w razie niemożliwych do przewidzenia problemów. 

Czas trwania początkowego, „premierowego” okresu sprzedaży gry w pełnej cenie, zależy od zasięgu działań promocyjnych i 
świadomości marki wśród graczy. Przy dobrej początkowej dynamice sprzedaży, może on trwać od dwóch do kilku miesięcy. 

Po tym czasie sprzedaż elektroniczna jest przede wszystkim animowana przez sezonowe oraz indywidualne przeceny. Obrót 
fizycznymi kopiami rządzi się osobnymi prawami, ze względu na koszt ich wyprodukowania, logistyki oraz specyfikę handlu 
detalicznego (m.in. price protection itp.).  

Dotychczasowe produkty Spółki były w znacznie przeważającej części dystrybuowane cyfrowo. Jakość i pułap cenowy gry Phantom 
Doctrine czynią wydanie gry w wersji pudełkowej rozsądnym ekonomicznie i praktycznym. Jednakże w związku z relatywnie wyższym 
kosztem wydań fizycznych, a także znacznymi różnicami w preferencjach lokalnych rynków, decyzja o wydaniu gry także w takiej 
postaci, będzie podejmowana dla poszczególnych terytoriów. Na przykład konsumenci w Polsce czy w Niemczech chętnie sięgają po 
edycje pudełkowe, podczas gry w USA dla wszystkich kategorii tytułów, z wyjątkiem największego AAA, zdecydowanie dominuje 
cyfrowa dystrybucja. 

Okres po premierze 

W drugim okresie sprzedaży stosuje się na platformach cyfrowych zwiększające się stopniowo przeceny. Obok indywidualnie 
planowanych promocji, które dana platforma oferuje w określonych odstępach czasu (np. nie częściej, niż co 6-8 tygodni), regularnymi 
stymulantami sprzedaży są tzw. promocje sezonowe. Ich rytm wyznacza z reguły Steam, ze względu na swoją dominującą pozycję w 
branży, ale sklepy elektroniczne na konsolach kierują się podobną logiką. Najważniejsze wyprzedaże wiążą się z porami roku i/lub 
najważniejszymi świętami. Mniejsze sklepy elektroniczne (Humble, GOG, Green Man) przeważnie wzorują się na liderach, planując 
własne wyprzedaże w podobnym czasie. 

Ponadto, od wielu lat obserwowana jest w branży tendencja do wspierania gier, szczególnie z segmentu AA i poniżej, przez długi czas 
po premierze. Dotyczy to zarówno płatnej, dodatkowej zawartości, której sprzedaż stanowi wówczas źródło przychodu dla developera, 
jak i – coraz częściej – bezpłatnych, regularnych poprawek. Te ostatnie pełnią kilka funkcji: po pierwsze zapewniają bieżące wsparcie 
techniczne i usuwanie nowopowstałych błędów, po drugie utrzymuje grę w polu uwagi klientów i mediów, a po trzecie pozwala na 
zaoferowanie nowej funkcjonalności za relatywnie niewielką cenę. Takie podejście do wsparcia gry po premierze zapewnia długi ogon 
sprzedażowy i zapobiega spadkowi wartości. Na końcu spektrum stoi tak zwany model „game as a service”, który od początku zakłada 
przestawienie przynajmniej części zespołu developerskiego na tworzenie dalszej zawartości do gry po jej wydaniu. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana gra może funkcjonować na rynku elektronicznym przez wiele lat, znacznie dłużej, niż miało to 
miejsce w ograniczonym pojemnością półek i magazynów rynku fizycznych kopii. Nawet produkty, które doczekały się kontynuacji 
serii, zachowują niejednokrotnie zdrową dynamikę sprzedaży (tak np. XCOM, Call of Duty itp.). 

Spółka śledzi na bieżąco dynamikę rynku, zarówno w obrębie porównywalnych do produkowanych przez siebie gier, jak i poza nimi. 
Względem znajdującego się w produkcji nowej gry istnieje plan utrzymania wartości rynkowej gry poprzez kombinację dodatkowej 
zawartości i obsługi modów. 

 Dystrybucja produktów i polityka cenowa 

Dystrybucja gier na rynku polskim jak i zagranicznym odbywa się w dwoma kanałami: drogą tradycyjną oraz drogą cyfrową 
(elektroniczną). 

Dystrybucja drogą klasyczną polega na sprzedaży gier na nośniku fizycznym (płyta CD, DVD) poprzez wydawcę, dystrybutora, oraz 
sklep detaliczny do ostatecznego odbiorcy czyli gracza. W tzw. dystrybucji pudełkowej bardzo ważną rolę odgrywa 
wydawca/dystrybutor, który niejednokrotnie finansuje gry na etapie produkcji, jest odpowiedzialny za marketing i sprzedaż, biorąc przy 
tym część ryzyka na siebie. Często może wiązać się to również z przenoszeniem praw autorskich do gier przez producenta na 
wydawcę. W związku z tym w dystrybucji tradycyjnej jedynie niewielką część ostatecznej ceny gry trafia do producenta. 

W ramach dystrybucji cyfrowej gry sprzedawane są za pośrednictwem sieci Internet bezpośrednio do odbiorcy końcowego z 
pominięciem nośnika fizycznego. W przypadku dystrybucji przy pomocy wydawcy, to wydawca odpowiada za relacje ze sklepem 
internetowym, z którego klient pobiera grę.  
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Zazwyczaj platformą elektronicznej dystrybucji jest serwis należący do producenta danej platformy sprzętowej lub producenta systemu 
operacyjnego np. dla Microsoft – Xbox Live, dla Sony – PlayStation Network, a obecnie najpopularniejszym sklepem internetowym z 
grami na PC jest Steam należący do firmy Valve. 

Spółka aktualnie nie współpracuje bezpośrednio z platformami elektronicznej dystrybucji ani z regionalnymi dystrybutorami. Robią to 
w jej imieniu wydawcy, na bazie umów łączących ich ze Spółką, a także warunków oferowanych im przez w./w. dystrybutorów. Warunki 
te podlegają akceptacji Spółki. 

W przypadku powstającej obecnie nowej gry „Phantom Doctrine” Spółka skorzysta z tego samego modelu biznesowego (działanie za 
pośrednictwem wydawcy). Strategicznym celem Spółki jest samodzielne wydawanie produktów w dalszej przyszłości, jeśli nadal 
sytuacja rynkowa będzie sprzyjać fragmentacji podmiotów wydawniczych. 

Spółka stosuje model premium (płatność z góry za całą grę, bez konieczności dokonywania później mikrotransakcji). W zakresie 
poziomu cenowego Emitent stosuje w stosunku do swoich gier politykę wysokich cen. Wynika to z faktu, że produkowane przez Spółkę 
gry należą do gier dedykowanych do konkretnych graczy w ramach segmentu rynku, w którym nie ma lub jest ograniczona liczba 
produktów podobnych do oferowanych przez Spółkę (brak szerokiej konkurencji w zakresie danego rodzaju produktu na danej 
platformie powoduje możliwość uzyskania wyższych cen). 

 Zespół Spółki 

Spółka posiada doświadczony i wysoko kwalifikowany zespół, który z powodzeniem realizuje proces produkcji Phantom Doctrine oraz 
jest gotowy do realizacji kolejnych produkcji. Zespół Spółki liczy około 50 osób, których organizacja pracy zorganizowana jest w 
czterech kluczowych zespołach: zespół marketingu, zespół projektowy (game design, level design, audio design, user experience 
design), zespół grafiki (grafika 2D, grafika 3D, animacja, level art, charakter art, user interface art, technical art, concept art) oraz 
zespół programowania. 

Obecnie Spółka dysponuje zespołem wystarczającym do ukończenia na zakładanym poziomie jakościowym i w terminie projektu 
nowej gry „Phantom Doctrine”. 

Zakres i potrzeby osobowe kolejnego po „Phantom Doctrine” projektu będą zależeć od udanego pozyskania środków na jego 
realizację. Spółka opracowuje scenariusze w różnych wariantach budżetowych.  

W związku z dynamicznym rozwojem branży gier w Polsce, drastycznie różną wyceną pracy z poszczególnych dziedzin, a także 
konsekwentnego inwestowania czasu na szkolenie i rozwój pracowników Spółki, poziom wynagrodzeń jest na bieżąco monitorowany 
i dostosowywany. Ma on zapewnić odpowiednią retencję talentu w perspektywie strategicznej i wykonanie planów produkcyjnych. 

Spółka planuje realistyczne rezerwy w budżecie produkcyjnym w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzeń. 

 Strategia rozwoju 

CreativeForge Games należy do grupy firm deweloperskich tak zwanej „drugiej fali” (dla odróżnienia od tych wywodzących się z lat 
90-tych), pośród których jest jedną z największych, a jednocześnie dysponujących największymi możliwościami produkcyjnymi. Spółka 
opiera się w zarządzaniu strategicznym i projektowym na grupie osób, które swoje doświadczenie zdobywały przy największych 
projektach w branży. Dzięki temu dostosowuje ową ekspertyzę do zmieniających się dynamicznie warunków na globalnym rynku gier, 
robiąc to w sposób efektywny, zoptymalizowany pod kątem nowych narzędzi, technologii, kanałów dystrybucji i modeli biznesowych. 
Pozwala to uniknąć istotnych obciążeń w postaci kosztów, a co za tym idzie również ryzyka, związanego z utrzymywaniem rozległych 
struktur i uniwersalnych zespołów, których możliwości znacznie przekraczają potrzeby pojedynczych projektów. 

W ostatnich latach, ze względu na rozwój nowych modeli biznesowych, a także znaczący wzrost liczby gier ukazujących się łącznie 
na wszystkich platformach, mamy do czynienia z rynkiem konsumenta. Faworyzuje to developerów będących w stanie szybciej 
reagować na zapotrzebowanie rynku, zarówno po stronie technicznej, jak i kreatywnej.  

CreativeForge Games ma za sobą kilka istotnych zmian, dowodzących elastyczności w dopasowywaniu swojej działalności do 
warunków biznesowych, bez utraty przewagi, jaką daje doświadczenie i możliwości zespołu. Spółka z powodzeniem przeprowadziła 
różne modele designu (crowdfunding i projektowanie „z góry” przy „Hard West” vs. iteracyjna preprodukcja w aktualnym projekcie 
„Phantom Doctrine”, zmianę pomiędzy dwoma najpopularniejszymi, acz znacząco się różniącymi silnikami: Unity 3D (na którym zostały 
wyprodukowane dotychczasowe gry) oraz Unreal Engine 4 (na którym opiera się produkcja gry „Phantom Doctrine”). Ponadto, Spółka 
ma doświadczenie w wydawaniu gier na wiele różnych systemów operacyjnych i platform dystrybucji (GOG Galaxy, Steam, Mac OS, 
Linux, Mac AppStore), co umożliwia bez ryzyka planować produkcję na kolejne, bardziej wymagające platformy, konsole, a także m.in. 
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testowanie technologii VR pod kątem przyszłych zastosowań. Spółka posiada również sprzęt developerski Nintendo Switch i planuje 
działania odpowiednie do rosnącej pozycji tej platformy na rynku. 

Spółka dotychczas wyprodukowała i wydała dwie gry wideo na komputery PC oraz Apple Mac w tzw. modelu premium, czyli płatne – 
gracze płacą za nie jednorazowo przy zakupie, bez żadnych dodatkowych opłat w trakcie rozgrywki, ani tzw. mikrotransakcji. 
Dotychczasowe gry wydane zostały wyłącznie cyfrowo przede za pośrednictwem wybranych dla każdej gry wydawcy, przede 
wszystkim poprzez sklep internetowy Steam należący do firmy Valve. 

Obecnie Spółka koncentruje swoje działania wokół gry „Phantom Doctrine”, której premiera planowana jest na lato 2018 roku. Przy 
produkcji gry Spółka wykorzystuje szerokie doświadczenie zespołu projektowego, a założenia dot. nowej gry powodują, że będzie to 
najlepsza z dotychczasowych gier Spółki. „Phantom Doctrine” wykorzystuje najlepsze mechanizmy gier turowych, pożądane przez 
graczy – np. nagradzanie grania kolejny raz poprzez odsłanianie nowej zawartości oraz fabuły, czy losowe dobieranie zdarzeń w grze 
– co zapewnia graczom poczucie nowości i wysokiej wartości gry. Nowa gra jest od początku projektowana i produkowana z myślą o 
łatwej i szybkiej rozbudowie. Poza wspieraniem gry dodatkową zawartością bezpośrednio po premierze „Phantom Doctrine”, możliwe 
będzie dostosowanie dalszych działań do poziomu sprzedaży – np. w razie dużej popularności gry, będzie możliwa produkcja 
kolejnych, płatnych dodatków. Dzięki wykorzystanej technologii, gra powstawała równolegle na komputery PC oraz najpopularniejsze 
konsole: Xbox One oraz PlayStation 4. 

Założeniem Spółki jest produkcja kolejnych coraz lepszych, własnych gier w oparciu o większe budżety produkcyjne i marketingowe 
o coraz wyższym potencjale przychodowym. W perspektywie kolejnych dwóch tytułów Spółka ma szansę zostać studiem zdolnym do 
produkcji gier jakości AAA. 

Doświadczenie zespołu oraz możliwości produkcyjne umożliwiają Spółce przy odpowiednich budżetach produkować gry z najwyższej 
półki. W przyszłości Spółka bierze pod uwagę stanie się samodzielnym wydawcą gier, jeśli otoczenie rynkowe nadal będzie sprzyjać 
ewolucji w tym kierunku. 

Od drugiego kwartału 2018 roku Spółka planuje rozpocząć produkcję kolejnej gry, której debiut ma nastąpić w 2021 roku.  

 Opis wykorzystania środków z emisji akcji 

Głównym celem emisji będzie pozyskanie środków na produkcję kolejnej po Phantom Doctrine gry, której produkcję Spółka planuje 
rozpocząć do końca drugiego kwartału 2018 roku. Spółka planuje, że nowa gra będzie miała budżet do kilkunastu mln PLN a źródłem 
finansowania będą m. in. środki z emisji nowych akcji. 

4.16 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W 
TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB 
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2017 zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Emitent nie 
dokonał żadnych istotnych wydatków inwestycyjnych. 

4.17 OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY 
HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO 
ALTERNATYWNEGO SYSYEMU OBROTU – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA 
REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej. 

4.18 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOSCIOWYM, 
RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM  

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, 
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 
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4.19 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, 
ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA  

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub 
egzekucyjne. 

4.20 INFORMACJA NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, 
POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W 
TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ 
WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W 
NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ 
EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ  

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie ma innych istotnych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych 
lub arbitrażowych w toku lub takich, które mogą wystąpić w przyszłości.  

4.21 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC 
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z 
KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ  

Według wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie posiada on żadnych zobowiązań, które 
mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

4.22 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA 
WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 
ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

Według wiedzy Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, 
nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.23 WSKAZANIE ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ 
EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, 
KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W § 11 
ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO 

Według wiedzy Emitenta nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych za 2017 rok poza poniższym odpisem. 

W I kwartale 2017 roku nastąpiło odpisanie pozostałej kwoty nakładów na wytworzenie gry Ancient Space w kwocie 1.467,6 tys. zł w 
związku z upływem 2 lat od daty jej premiery oraz brakiem osiągnięcia przychodów ze sprzedaży, które pokryłyby koszt jej wytworzenia. 
Powyższa sytuacja spowodowana była umową z wydawcą gry, który znaczną część kosztów jej wydania przerzucił na CreativeForge 
Games S.A., w wyniku czego przychód ze sprzedaży gry ograniczył się do bezzwrotnej zaliczki w kwocie 200 tys. EUR przekazanej 
przez wydawcę. 

Emitent do końca 2017 roku wchodził w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., dla której jednostką dominującą jest spółka PlayWay 
S.A., która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W wyniku podwyższenia kapitału podstawowego w I kwartale 2018 
roku PlayWay S.A. utracił kontrolę. Począwszy od 31 marca 2018 roku Emitent traktowany jest przez PlayWay S.A. jako jej jednostka 
stowarzyszona i wyceniana jest w konsolidacji metodą praw własności. 

4.24 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA  

Zarząd 

Łukasz Żarnowiecki – Prezes Zarządu 
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Łukasz Żarnowiecki (34 l.) w zarządzie CreativeForge Games S.A. zasiada od 21 listopada 2011 r., a jego obecna kadencja upływa 
w dniu 19 czerwca 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Łukasz Żarnowiecki posiada wykształcenie wyższe, w 2008 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach ukończył studia na kierunku 
Informatyka, na specjalizacji Grafika Komputerowa. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2011 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Główny Programista, Prezes Zarządu; 

• 2009 – 2011 Techland Sp. z o.o. - Programista multiplayer, Główny Programista; 

• 2006 – 2009 QubicGames Sp. z o.o. – Główny Programista. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Łukasz Żarnowiecki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających (nadal): 

• CreativeForge Games S.A. – Prezes Zarządu;  

Akcjonariusz (nadal): 

• CreativeForge Games S.A.  

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Łukasz Żarnowiecki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do 
niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Łukasz Żarnowiecki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Łukasz Żarnowiecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Michał Stanisław Portalewski – Wiceprezes Zarządu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Michał Portalewski (32 l.) w zarządzie CreativeForge Games S.A. zasiada od 11 grudnia 2014 r., a jego obecna kadencja upływa 19 
czerwca 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Michał Portalewski posiada wykształcenie średnie. 

Doświadczenie zawodowe: 
2014 - obecnie CreativeForge Games S.A. – Wiceprezes Zarządu; 
2014 – obecnie Excalibur Capital sp. z o.o - Dyrektor Zarządzający; 
2009 – 2017 Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. - Partner, Dyrektor; 
2012 – 2013 EVIP Centrum Sp. z o.o.- Project Director. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Michał Portalewski i nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• obecnie CreativeForge Games S.A. – Wiceprezes Zarządu;  

• 09.2014 – obecnie Excalibur Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 
• 09.2016 – obecnie QR Contacts - Członek Zarządu; 

• 11.2013 – 11.2017 Członek Zarządu Lark Investments Sp. z o.o. 

Akcjonariusz (nadal): 
• CreativeForge Games S.A.  

Wspólnik (nadal): 

• Excalibur Capital Sp. z o.o. 

• Lorentz&Co Sp. z o.o. 
• Asap Care 24 Sp. z o.o. 

• Instytut Oka Sp. z o.o. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Michał Portalewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 
18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do niego 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Michał Portalewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
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Michał Portalewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Michał Portalewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Mateusz Łukasz Zawadzki – Wiceprezes Zarządu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Mateusz Zawadzki (31 l.) został powołany Zarządu Spółki 19 czerwca 2017 r., a jego kadencja upływa 19 czerwca 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Mateusz Zawadzki posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2018 – obecnie BLUE FOX S.A. – Prezes Zarządu; 

• 2018 – obecnie MOONLIT S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
• 2017 – obecnie DUALITY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie DEGENERALS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie SONKA S.A.  – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• 2017 – obecnie GAMEINVEST FUND S.A. – Prezes Zarządu; 

• 2017 – obecnie Machine Sharks Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2015 – obecnie Ultimate Games S.A. (następca prawny Ultimate Games Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu; 
• 2017 – obecnie ECC Games S.A - Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

• 2017 – obecnie CREATIVEFORGE GAMES S.A. – Wiceprezes Zarządu  

• 2017 – obecnie Big Flat Potato S.A. – Wiceprezes Zarządu; 
• 2017 – obecnie Circus sp. z o.o. - Prezes Zarządu; 

• 2017- 2018 – Total Games sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2015 – obecnie GSB Finance sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
• 2015 – 2017 – PLAYWAY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

• 2014 – obecnie własna działalność gospodarcza; 

• 2014 – 2015 Finpol Rohr Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 
• 2013 – 2016 RADPOL S.A. – Kierownik Biura Prawnego; 

• 2012 – 2013 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. – Prawnik Wewnętrzny, Pełnomocnik ds. ISO; 

• 2011 – 2012 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Specjalista ds. Zamówień 
Publicznych; 

• 2009 – 2012 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Manager Klubu Sportowego. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pan Mateusz Zawadzki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• 2018 – obecnie BLUE FOX S.A. – Prezes Zarządu;  
• 2018 – obecnie MOONLIT S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
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• 2017 – obecnie DUALITY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie DEGENERALS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie SONKA S.A.  – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 
• 2017 – obecnie GAMEINVEST FUND S.A. – Prezes Zarządu; 

• 2017 – obecnie Machine Sharks Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;  

• 2015 – obecnie Ultimate Games S.A.(następca prawny Ultimate Games Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu; 
• 2017 – obecnie CREATIVEFORGE GAMES S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

• 2017 – obecnie Big Flat Potato S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

• 2017 – obecnie Circus sp. z o.o. - Prezes Zarządu; 
• 2015 – obecnie GSB Finance sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2015 – 2017 – PLAYWAY S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2017- 2018 – Total Games Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Akcjonariusz (nadal): 

• GameInvest Fund S.A.; 

• ECC Games S.A.; 

• Ultimate Games S.A.; 
• Big Flat Potato S.A.; 

• Blue Fox S.A. 

Wspólnik (nadal): 

• GSB Finance sp. z o.o.; 
• Machine Sharks sp. z o.o.; 

• Circus sp. z o.o. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Mateusz Zawadzki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 
18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do niego 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Pan Mateusz Zawadzki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Mateusz Zawadzki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Rada Nadzorcza 

Radosław Marek Mrowiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Radosław Mrowiński (42 l.) – zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 7 sierpnia 2017 r., a jego kadencja upływa 7 sierpnia 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Radosław Mrowiński posiada wykształcenie wyższe, w 1999 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Businesu i 
Administracji w Warszawie, na kierunku ekonomia, specjalizacja finanse i rachunkowość. W 2006 roku ukończył Podyplomowe Studia 
Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 2018 roku ukończył studia Executive Master of Business 
Administration organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra 
Finansów. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2017 – obecnie Drageus Games S.A. – Wiceprezes Zarządu; 

• 2017 – obecnie Rank Progress S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
• 2017 – obecnie Atrem S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

• 2016 – obecnie PlayWay S.A. – Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2007 – obecnie Kronos Group sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
• 2017 – 2018 Ultimate Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2010 – 2017 Berling S.A. – Vice Prezes Zarządu, Prokurent, Dyrektor Finansowy; 

• 2012 – 2017 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkton sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 
• 2007 – 2009 Nordic Development S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; 

• 2006 – 2006 Mostostal Puławy S.A. – Dyrektor Finansowy; 

• 2005 – 2005 Madaus sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy; 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Radosław Mrowiński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• Drageus Games S.A. Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz – nadal; 

• PlayWay S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal; 
• Creativeforge Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal; 

• Atrem S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nadal; 

• Rank Progress S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nadal; 
• Kronos Group sp. z o.o. – Prezes Zarządu, udziałowiec – nadal; 

• Ultimate Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

• 2010 – 2017 Berling S.A. – Vice Prezes Zarządu, Prokurent, Dyrektor Finansowy; 
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkton sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; 

Akcjonariusz (nadal): 

• Drageus Games S.A. 

Wspólnik (nadal): 

• Polonica Broker sp. z o.o. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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W okresie ostatnich pięciu lat Radosław Mrowiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do 
niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Radosław Mrowiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Radosław Mrowiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Olga Maria Żarnowiecka - Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Olga Żarnowiecka (34 l), zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 21 listopada 2011 r., a jej obecna kadencja upływa 7 sierpnia 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Olga Żarnowiecka posiada wykształcenie wyższe – w 2008 roku ukończyła z wyróżnieniem filologię polską na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Specjalność Literaturoznawczo-językoznawcza, Specjalizacje: redaktorsko-edytorska oraz 
nauczycielska. W 2009 roku ukończyła w Polskim Towarzystwie Pierwszej Pomocy Emocjonalnej Studia podyplomowe z zakresu 
Zarządzanie kryzysem – pierwsza pomoc emocjonalna. Szkoła trenerów. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2010 – obecnie Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. – redaktor; 

• 2008 – 2009 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Warszawie – nauczyciel języka polskiego; 

• 2008 XL Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego w Warszawie – nauczyciel języka polskiego; 
• 2007 – 2008 Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW – asystent 

bibliotekarza; 

• 2007 Portal Internetowy www.dziecko24.pl – redaktor; 

• 2004 – 2005 Uniwersytet Warszawski 
– członek Rady Wydziału Polonistyki; 
– Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki; 
– elektor studencki w wyborach dziekańskich Wydziału Polonistyki; 
– elektor studencki w wyborach rektorskich; 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Olga Żarnowiecka nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• 2011 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Olga Żarnowiecka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do 
niej sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Olga Żarnowiecka pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Olga Żarnowiecka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Michał Marcin Kojecki – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Michał Marcin Kojecki (50 l.), zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 21 listopada 2011 r., a jego kadencja upływa 7 sierpnia 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Michał Kojecki posiada wykształcenie średnie. Od 1992 roku zajmuje się inwestycjami w spółki publiczne. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2016 – obecnie Kormoran sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2015– obecnie PlayWay S.A. – członek Rady Nadzorczej; 
• 2014 – obecnie Macc Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – wspólnik; 

• 2011 – obecnie Euro House Development sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2010 – obecnie Kormoran sp. z o.o. – wspólnik; 
• 2010 – obecnie „B.P. PRINT” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – wspólnik; 

• 2010 – obecnie Gabbro Trade Rosja sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2009 – obecnie Radzymińska Centrum sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
• 2009 – 29.01.2018 Solana Sp. z o.o. – wspólnik; 
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• 2007 – obecnie Euro House Development sp. z o.o. - wspólnik; 

• 2006 – 2012 Winobar Januszkiewicz sp.k. – wspólnik; 

• 2004 – 2015 Polish Sport Promotion sp. z o.o. w likwidacji – wspólnik; 
• 2004 – obecnie Against Gravity sp. z o.o. – wspólnik; 

• 2004 – 2009 Against Gravity sp. z o.o. – Członek Zarządu; 

• 2002 – obecnie Wafao S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
• 2002 – 2011 Caterham Financial Management Ltd. – Dyrektor. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Michał Kojecki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• 2011 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

• 2016 – obecnie Kormoran Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
• 2011 – obecnie Euro House Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2010 – 2017 Gabbro Trade Rosja Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 

• 2009 – obecnie Radzymińska Centrum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
• 2002 – obecnie Wafao S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

Wspólnik (nadal, gdzie nie wskazano inaczej): 

• 2018- obecnie ArtsH Sp. z o.o. wspólnik; 

• 2017 – obecnie Chylice 1 Sp. z o.o. wspólnik; 
• 2016 – obecnie Logistics Way Sp. z o.o.  wspólnik; 

• 2014-2016 Macc Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. –  wspólnik;  

• 2010 - obecnie Kormoran Sp. z o.o. – wspólnik; 
• 2010 – obecnie „B.P. PRINT” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – wspólnik; 

• 2009 – 29.01.2018   Solana Sp. z o.o. – wspólnik; 
• 2007 – obecnie Euro House Development Sp. z o.o. - wspólnik; 

• 2004 – obecnie Against Gravity Sp. z o.o. – wspólnik; 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Michał Kojecki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 
§2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do niego 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Michał Kojecki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
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Michał Kojecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Michał Kojecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Łukasz Robert Niemczewski - Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Łukasz Niemczewski (30l.), zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 12 grudnia 2014 r., a jego obecna kadencja upływa 07 sierpnia 
2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Łukasz Niemczewski posiada wykształcenie wyższe, w 2012 r. na uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomia uzyskał 
tytuł Licencjata na kierunku pn.: Zarządzenie Zasobami Ludzkimi, zaś w 2014 r. obronił tytuł magistra na kierunku Praktyka 
Zarządzania Ludźmi. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2012 – 2017 Airon Investment S.A. - Kierownik zakupów, Specjalista ds. Sprzedaży, Koordynator ds. rozwoju i inwestycji, 
Członek Rady Nadzorczej; 

• 2007 – obecnie Fundacja Radość Serc - Członek Zarządu 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Łukasz Niemczewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• 2014 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  

• 2007 – obecnie Fundacja Radość Serc - Członek Zarządu 
• 2012 – 2017 Airon Investment S.A. – Członek rady nadzorczej;  

Wspólnik (nadal): 

• 2017 – obecnie Restauracja Rozmaryn Sp.k.  

• 2017 – obecnie Restauracja Rozmaryn Sp. z o.o.  
• 2010 – obecnie Nature Gas Sp. z o.o.  

• 2007 – obecnie Masterwind Sp. z o.o.  

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Łukasz Niemczewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do 
niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
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f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Łukasz Niemczewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Łukasz Niemczewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Grzegorz Czarnecki (43 l.) zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 7 sierpnia 2017 r., a jego kadencja upływa 7 sierpnia 2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Grzegorz Czarnecki posiada wyższe wykształcenie, w 1998 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, na kierunku ekonomia, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
• 2017 – obecnie Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

• 2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie Big Flat Potato S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
• 1999 – 2005 Lyreco S.A. - Senior Sales Executive (przedstawiciel handlowy). 

Dodatkowo Grzegorz Czarnecki od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą TANIEGRY.PL, w ramach której 
do jego obowiązków należy m.in.: dobór asortymentu do oferty składającej się z kilku tysięcy gier komputerowych, ustalane polityki 
cenowej opierającej się na bardzo zróżnicowanej marży, budowanie strategicznych relacji z kluczowymi klientami i dostawcami, 
budowanie marki oraz wizerunku firmy na rynku, wdrażanie innowacji usprawniających pracę firmy, rekrutacja pracowników. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Grzegorz Czarnecki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem 

Członek organów zarządzających: 

• 2017 – obecnie CreativeForge Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  
• 2015 – obecnie PlayWay S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

• 2017 – obecnie – Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

• 2017 – obecnie Ultimate Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 
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• 2017 – obecnie Big Flat Potato S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

Wspólnik (nadal): 

• Black Mirror Sp. z o.o. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach 
sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Czarnecki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono w stosunku do 
niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których Grzegorz Czarnecki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

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

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Grzegorz Czarnecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Tabela Skład Rady Nadzorczej Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcia obecnej 

kadencji 
Data zakończenia obecnej 

kadencji 

Radosław Mrowiński Przewodniczący  07.08.2017 r.* 07.08.2022 r. 

Olga Żarnowiecka Członek 18.09.2017 r.  07.08.2022 r. 

Łukasz Niemczewski  Członek  18.09.2017 r. 07.08.2022 r. 

Michał Kojecki Członek  18.09.2017 r. 07.08.2022 r. 

Grzegorz Czarnecki Członek 07.08.2017 r.* 07.08.2022 r. 

Źródło: Emitent 

* Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta, do swojej skuteczności wymagało zarejestrowania zmian w statucie Emitenta w właściwym sądzie 
rejestrowym, stąd w dniu 21 czerwca 2017 r. Grzegorz Czarnecki oraz Radosław Mrowiński zostali powołani do Rady Nadzorczej pod warunkiem 
zarejestrowania zmiany statutu Emitenta, obejmującej zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej z 3 do 5, co nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2017 r. 
Z powyższych względów kadencja rozpoczęła bieg w dniu 7 sierpnia 2017 r. i upływa w dniu 7 sierpnia 2022 r.  

4.25 DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu (przy wskazaniu akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) przedstawia się następująco: 
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Tabela Struktura akcjonariatu Emitenta 

Posiadacz akcji Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów na WZ 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZ % 

PlayWay SA 1 275 000 47,81% 1 275 000 47,81% 

Andrzej Goczoł 
wraz z Arezzo Capital Sp. z o.o. 

280 000 10,49% 280 000 10,49% 

Łukasz Żarnowiecki 225 000 8,44% 225 000 8,44% 

Jarosław Dąbrowski 194 000 7,27% 194 000 7,27% 

Rockbridge TFI 165 000 6,19% 165 000 6,19% 

Pozostali 528 000 19,80% 528 000 19,80% 

Łącznie: 2 667 000 100,00% 2 667 000 100,00% 

Źródło: Emitent 
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5 SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA  

5.1 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY 2017 
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5.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI EMITENTA ZA ROK 
OBROTOWY 2017 
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5.3 RAPORT KWARTALNY EMITENTA ZA I KWARTAŁ 2018 

 

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 

CreativeForge Games S.A. 

Warszawa, dnia 14 maja 2018 rok 

 

Spis treści 

1. Informacje ogólne 

2. Wybrane dane finansowe 

3. Rachunek zysków i strat 

4. Bilans 

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

6. Rachunek przepływów pieniężnych 

7. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości 

8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem 
najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich 
realizacji 

11. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

12. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

13. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

14. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 

 

1. Informacje ogólne 

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95. 

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000406581. 

Spółka posiada numer NIP 5213625821 oraz symbol REGON 145937349. 

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, działalność 
związaną z oprogramowaniem, wydawanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków, działalność drukarska oraz pozostała 
działalność wydawnicza. 

W skład Zarządu spółki na dzień sporządzenia raportu wchodzili: 

• Łukasz Żarnowiecki – Prezes Zarządu, 

• Michał Portalewski  – Wiceprezes Zarządu, 

• Mateusz Zawadzki  – Wiceprezes Zarządu. 

W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu wchodzili: 
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• Radosław Mrowiński  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Michał Kojecki   - Członek Rady Nadzorczej, 

• Olga Żarnowiecka  - Członek Rady Nadzorczej, 
• Łukasz Niemczewski  - Członek Rady Nadzorczej, 
• Grzegorz Czarnecki  - Członek Rady Nadzorczej.  

 

2. Wybrane dane finansowe 

Wyszczególnienie 

I kwartał 

od 01.01.2018 

do 31.03.2018 

I kwartał 

od 01.01.2017 

do 31.03.2017 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 540,23 268 901,25  

Zysk (strata) ze sprzedaży -86 171,50 -1 643 878,24  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -79 974,58 -1 644 046,64  

Zysk (strata) brutto  -91 893,38 -1 666 496,55  

Zysk (strata) netto  -91 893,38 -1 666 496,55  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -981 583,72 -    803 052,14    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -      30 653,67    

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 559 600,00 - 

Przepływy pieniężne netto – razem 6 578 016,28 -    833 705,81    

Liczba akcji 2 667 000 2 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -          0,83    

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 3,29            0,72    

 31.03.2018 31.12.2017 

Aktywa / Pasywa razem 16 777 181,36 9 061 097,18 

Aktywa trwałe 221 687,93 249 043,25 

Aktywa obrotowe 16 111 093,43 8 812 053,93 

Kapitał własny  8 774 342,69 862 236,07 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 002 838,67 8 198 861,11 

Zobowiązania długoterminowe 5 489 202,39 5 489 202,39 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 487 427,65 2 703 647,35 
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3. Rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie 
I kwartał 

od 01.01.2018 
do 31.03.2018 

I kwartał 
od 01.01.2017 
do 31.03.2017 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 612 178,58 -752 020,87 
- od jednostek powiązanych - - 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54 540,23 268 901,25  
II. Zmiana stanu produktów  557 638,35 -1 020 922,12  
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 698 350,08 891 857,37 
I. Amortyzacja 27 355,32 27 608,25  
II. Zużycie materiałów i energii 14 592,77 61 331,38  
III. Usługi obce 75 800,05 100 297,13  
IV. Podatki i opłaty, w tym: 918,00 41,19  
- podatek akcyzowy - - 
V. Wynagrodzenia 578 869,00 692 587,11  
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - - 
- emerytalne - - 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 814,94 9 992,31  
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -  
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -86 171,50 -1 643 878,24  
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 18 087,95 13 689,84  
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - 
II. Dotacje - - 
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 
IV. Inne przychody operacyjne 18 087,95 0,42  
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 11 891,03 13 858,24  
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 
III. Inne koszty operacyjne 11 891,03 168,82 
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -79 974,58  1 644 046,64 
G. PRZYCHODY FINANSOWE - - 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 
a) od jednostek powiązanych - - 
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - 
b) od jednostek pozostałych, w tym: - - 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - 
II. Odsetki, w tym: - - 
- od jednostek powiązanych - - 
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - - 
- w jednostkach powiązanych - - 
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - 
V. Inne - 2 040,65  
H. KOSZTY FINANSOWE 11 918,80 22 449,91  
I. Odsetki, w tym: - 20 409,26  
- dla jednostek powiązanych - 20 409,26  
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - - 
- od jednostek powiązanych - - 
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - 
IV. Inne 11 918,80 2 040,65 
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) -91 893,38 -1 666 496,55  
J. PODATEK DOCHODOWY - -  
N. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) -91 893,38 -1 666 496,55 
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4. Bilans 

Wyszczególnienie 31.03.2018 31.12.2017 
A. AKTYWA TRWAŁE 221 687,93 249 043,25 
I. Wartości niematerialne i prawne 54 951,37 67 142,85 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 
2. Wartość firmy - - 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 54 951,37 67 142,85 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 166 736,56 181 900,40 
1. Środki trwałe 166 736,56 181 900,40 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 080,40 4 080,40 
c) urządzenia techniczne i maszyny - - 
d) środki transportu - - 
e) inne środki trwałe 162 656,16 177 820,00 
2. Środki trwałe w budowie - - 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -  
III. Należności długoterminowe - - 
1. Od jednostek powiązanych - - 
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - 
3. Od pozostałych jednostek - - 
IV. Inwestycje długoterminowe - - 
1. Nieruchomości - - 
2. Wartości niematerialne i prawne - - 
3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 
a) w jednostkach powiązanych - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

- - 

- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 
c) w pozostałych jednostkach - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 
4. Inne inwestycje długoterminowe - - 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 
B. AKTYWA OBROTOWE 16 111 093,43 8 812 053,93 
I. Zapasy 6 668 040,56 6 087 754,55 
1. Materiały - - 
2. Półprodukty i produkty w toku 6 668 040,56 6 087 754,55 
3. Produkty gotowe - - 
4. Towary - - 
5. Zaliczki na dostawy i usługi - - 
II. Należności krótkoterminowe 1 125 718,28 962 453,41 
1. Należności od jednostek powiązanych - - 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 
- do 12 miesięcy - - 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) inne - - 
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2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- - 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 
- do 12 miesięcy - - 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) inne - - 
3. Należności od pozostałych jednostek 1 125 718,28 962 453,41 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 367 479,09 265 865,92 
- do 12 miesięcy 367 479,09 265 865,92 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

540 165,52 520 569,65 

c) inne 218 073,67 176 017,84 
d) dochodzone na drodze sądowej - - 
III. Inwestycje krótkoterminowe 8 158 589,42 1 580 573,14 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 158 589,42 1 580 573,14 
a) w jednostkach powiązanych - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 
b) w pozostałych jednostkach - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 158 589,42 1 580 573,14 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 158 589,42 1 580 573,14 
- inne środki pieniężne - - 
- inne aktywa pieniężne - - 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 745,17 181 272,83 
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 444 400,00 - 
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE - - 
AKTYWA RAZEM 16 777 181,36 9 061 097,18 

 
 

Wyszczególnienie 31.03.2018 31.12.2017 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 774 342,69 862 236,07 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 613 410,00 460 000,00 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11 989 090,00 4 138 500,00 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 
udziałów (akcji) 

- - 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - - 
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - - 
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 736 263,93 -1 487 298,53 
VI. Zysk (strata) netto -91 893,38 -2 248 965,40 
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 002 838,67 8 198 861,11 
I. Rezerwy na zobowiązania 20 077,26 - 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 
- długoterminowa - - 
- krótkoterminowa - - 
3. Pozostałe rezerwy 20 077,26 - 
- długoterminowe - - 
- krótkoterminowe 20 077,26 - 
II. Zobowiązania długoterminowe 5 489 202,39  5 489 202,39  
1. Wobec jednostek powiązanych 5 489 202,39 5 489 202,39 
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2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

- - 

3. Wobec pozostałych jednostek - - 
a) kredyty i pożyczki - - 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 
c) inne zobowiązania finansowe - - 
d) zobowiązania wekslowe - - 
e) inne - - 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 976 630,04 2 703 647,35 
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  - 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  - 
b) inne  - 
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

 - 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  - 
b) inne  - 
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 487 427,65 2 703 647,35 
a) kredyty i pożyczki 2 296 070,53 2 296 070,53 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 
c) inne zobowiązania finansowe - - 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139 928,08 64 732,76 
- do 12 miesięcy 139 928,08 64 732,76 
- powyżej 12 miesięcy - - 
e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 
f) zobowiązania wekslowe - - 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 

23 085,36 57 658,00 

h) z tytułu wynagrodzeń 5 686,07 262 116,85 
i) inne 22 657,61 23 069,21 
4. Fundusze specjalne - - 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 131,37 6 011,37 
1. Ujemna wartość firmy - - 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 131,37 6 011,37 
- długoterminowe - - 
- krótkoterminowe 6 131,37 6 011,37 
PASYWA RAZEM 16 777 181,36 9 061 097,18 
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym  

Wyszczególnienie 31.03.2018 31.03.2017 
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 444 704,92    3 111 201,47    
                  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 
                  - korekty błędów - - 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 444 704,92    3 111 201,47    
   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 460 000,00 460 000,00  
       1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 153 410,00 - 
              a) zwiększenie  153 410,00 - 
              b) zmniejszenie - - 
       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 613 410,00 460 000,00  
   2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 138 500,00 4 138 500,00 
       2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7 850 590,00 - 
              a) zwiększenie  7 850 590,00 - 
              b) zmniejszenie - - 
       2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 989 090,00 4 138 500,00 
   3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości 

 - 

       3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - 
              a) zwiększenie  - - 
              b) zmniejszenie  - - 
       3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - 
   4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - 
       4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - 
              a) zwiększenie  - - 
              b) zmniejszenie - - 
       4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - 
   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 487 298,53 -     941 710,00    
       5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - 
                  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 
                  - korekty błędów - - 
       5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - 
              a) zwiększenie  - - 
              b) zmniejszenie)  - - 
      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - 
      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 487 298,53 -     941 710,00    
                  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 
                  - korekty błędów - - 
      5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 487 298,53 -     941 710,00    
              a) zwiększenie (z tytułu) -2 248 965,40 -     545 588,53    
                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -2 248 965,40 -     545 588,53    
              b) zmniejszenie  - - 
      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 736 263,93 -1 487 298,53  
      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 736 263,93 -1 487 298,53  
   6. Wynik netto -91 893,38 -1 666 496,55  
              a) zysk netto - - 
              b) strata netto -91 893,38 -1 666 496,55  
              c) odpis z zysku - - 
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 774 342,69 1 444 704,92  
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

8 774 342,69 1 444 704,92 
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6. Rachunek przepływów pieniężnych  

Wyszczególnienie 
I kwartał 

od 01.01.2018 
do 31.03.2018 

I kwartał 
od 01.01.2017 
do 31.03.2017 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
      I. Zysk (strata) netto -91 893,38 -    1 666 496,55    

      II. Korekty razem -889 690,34         863 444,41    

           1. Amortyzacja 27 355,32           27 608,25    

           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -  - 

           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -           20 409,26    

           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -  - 

           5. Zmiana stanu rezerw 20 077,26  - 

           6. Zmiana stanu zapasów -580 286,01      1 030 912,75    

           7. Zmiana stanu należności -163 264,87 -       190 992,51    
           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-216 219,70 -        13 989,39    

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 22 647,66 -        10 503,95    

         10. Inne korekty  - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -981 583,72 -    803 052,14    
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
      I. Wpływy  - 
           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

 - 

           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  - 
           3. Z aktywów finansowych, w tym:  - 
               a) w jednostkach powiązanych  - 
               b) w pozostałych jednostkach  - 
                    - zbycie aktywów finansowych  - 
                    - dywidendy i udziały w zyskach  - 
                    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  - 
                    - odsetki  - 
                    - inne wpływy z aktywów finansowych  - 
           4. Inne wpływy inwestycyjne  - 
      II. Wydatki -           30 653,67    
           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

-           30 653,67    

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

           3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 

               a) w jednostkach powiązanych - - 

               b) w pozostałych jednostkach - - 

                    - nabycie aktywów finansowych - - 

                    - udzielone pożyczki długoterminowe - - 

           4. Inne wydatki inwestycyjne - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - -      30 653,67    
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
      I. Wpływy 7 559 600,00 -    
           1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

7 559 600,00  - 

           2. Kredyty i pożyczki - - 

           3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

           4. Inne wpływy finansowe - - 

      II. Wydatki - - 

           1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

           2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 

           3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - 

           4. Spłaty kredytów i pożyczek - - 

           5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

           6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

           7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - 
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           8. Odsetki - - 

           9. Inne wydatki finansowe - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 559 600,00 - 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 6 578 016,28 -    833 705,81    
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 6 578 016,28 -       833 705,81    

                    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -  
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 580 573,14      1 704 866,38    
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 8 158 589,42       871 160,57    

 

7. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości. 

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka 
będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona 
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą 
pośrednią.  

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.  

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 
przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 
1994 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą. 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady 
ostrożności. 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości.  

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o 
wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania. 

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić 
w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.  

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

Zapasy 

Wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści 
ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, 
uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają 
pozostałe koszty operacyjne 
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Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady 
ostrożności.  

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez 
Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu 
płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia 
poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody 
lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, 
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile 
odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio 
po kursie: 

� faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 
zapłaty należności lub zobowiązań, 

� średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty 
należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży 
lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący 
rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez 
Prezesa NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub 
koszty operacji finansowych. 

Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione 
wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy 
spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również 
nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.  

Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są 
według ceny nabycia. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń 
międzyokresowych.  

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym 
stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 
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Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 
wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą 
działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.  

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od 
okoliczności, z których strata wynika. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z 
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.   

8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem 
najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

Spółka kontynuowała w I kwartale 2018 roku prace nad tworzeniem nowego tytułu – Phantom Doctrine, którego premiera planowana 
jest na lato 2018 roku.  

W lutym 2018 roku Spółka przeprowadziła ponadto udaną emisję akcji, w wyniku której kapitał podstawowy zwiększył się o 153 410 
zł, a kapitał zapasowy w wyniku objęcia akcji powyżej ich wartości nominalnej o kwotę 7 850 590 zł.  

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle 
wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.  

Spółka nie publikowała prognoz.  

10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji.  

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 10 pkt. 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu.  

11. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.  

Emitent nie prowadzi żadnych inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych.  

12. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.  

Spółka do końca 2017 roku wchodziła w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., dla której jednostką dominującą jest spółka PlayWay 
S.A., która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W wyniku podwyższenia kapitału podstawowego w I kwartale 2018 
roku, PlayWay S.A. utracił kontrolę. Począwszy od 31 marca 2018 roku, Spółka traktowana jest przez PlayWay S.A. jako jej jednostka 
stowarzyszona i wyceniana jest w konsolidacji metodą praw własności.  

13. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania 
raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

Według stanu na dzień przekazania raportu struktura akcjonariatu Jednostki dominującej była następująca: 

l.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym 

1. PlayWay S.A. 1 275 000 47,81% 

2. Andrzej Goczoł wraz Arezzo Capital Sp. z o.o. 280 000 10,49% 

3. Łukasz Żarnowiecki 225 000 8,44% 

4. Jarosław Dąbrowski 194 000 7,27% 

5. Rockbridge TFI 165 000 6,19% 

6. Pozostali 528 000 19,8% 

 

Dnia 8 lutego 2018 roku Spółka dokonała podwyższenia kapitału podstawowego o nie mniej niż 1 akcję i nie więcej niż 667 000 akcji 
serii K o wartości nominalnej 23 grosze każda.  

Ostatecznie w marcu 2018 roku objętych zostało 667 000 szt. akcji serii K, cena emisyjna wyniosła 12 zł za jedną akcję, a łączna 
wartość emisji wyniosła ponad 8 mln zł.  
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14. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.  

Emitent nie zatrudniał pracowników na umowę o pracę.  

 

Warszawa, dnia 14 maja 2018 r. 
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6 ZAŁĄCZNIKI 

6.1 ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU  
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6.2 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ 
WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ 
SĄD  

 

 Statut Emitenta 

Statut Spółki Akcyjnej 

Firma Spółki 

§1 

1. Firma Spółki brzmi: CreativeForge Games Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: CreativeForge Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Siedziba 

§2 

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. 

Obszar i zakres działania 

§3 

1.Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji 
gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. 

Czas trwania Spółki 

§4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Przedmiot działalności Spółki 

§5 

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: 

1) PKD 58.21 .Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

2) PKD 62.01 .Z - działalność związana z oprogramowaniem, 

3) PKD 58.13.Z - wydawanie gazet, 

4) PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

5) PKD 18.11.Z - drukowanie gazet,  

6) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza 

7) PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

8) PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

9) PKD 32.40.Z - produkcja gier i zabawek,  

10) PKD 46.51.Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

11) PKD 47.41 .Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, 

12) PKD 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

13) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

14) PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  

15) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
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16) PKD 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

17) PKD 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 

18) PKD 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

19) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

20) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

21) PKD 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 

22)PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych. 

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim 
uzyskaniu. 

3. Na zasadzie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu 
akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności 
podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
  

Kapitał zakładowy 

§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 613.410,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na 2.667.000 (dwa 
miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda, w tym:  

a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

b)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

f) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

h) 194.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii H,  

i) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,  

j) 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 

k) 667.000 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie akcji 
spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A: lub do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 
Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

Warunkowe podwyższenie Kapitału 

§6a 

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.666,82 zł (trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 133.334 
(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,23 zł 
(dwadzieścia trzy grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.666,82 zł (trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze). 

3. Akcje serii L obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników 
oraz osób pełniących funkcje w organach zarządzających w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. 

4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: 
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a) akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do 
dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego 
dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów 
wartościowych;  

b) akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu 
dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku 
obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

5. Akcje serii L obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 

6. Akcje serii L mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Akcje 

§7 

1. Akcje Spółki, także w przypadku emisji nowych akcji, dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu oraz ewentualnie dodatkowo 
cyframi arabskimi. 

2. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 

3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

Umorzenie akcji 

§8 

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, z zastrzeżeniem postanowień art. 359 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych. 

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji 
ulegających umorzeniu oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

Obligacje 

§9 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 

Organy Spółki 

§10 

Organami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

Walne Zgromadzenie  

§11 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego 
kolejnego roku kalendarzowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 
Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -- 

4. Do Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 



CreativeForge Games S.A. Dokument Informacyjny 

 Strona  157 

 

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu 
daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu 
zarządu albo nadzoru, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia 
na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 

7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w 
art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, 

8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

12)  podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, 

13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez 
akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą, 

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie 
wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować 
uchwały, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (to jest stosunkiem głosów „za" do „przeciw"), chyba, 
że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 

9. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków 
Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. 

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w 
przypadku gdy Spółka stanie się Spółką publiczną, w siedzibie Spółki prowadzącej giełdę. 

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie w ustępie 4 punkty 7 i 8, zapadają większością 50% 
oddanych głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. 

12. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub ich 
obciążenie, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

 

Rada Nadzorcza 

§12 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada 
Nadzorcza liczyć powinna od pięciu do siedmiu członków 

3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do 
pełnienia tej funkcji. 

4. Na swym pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie 
przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje 
i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku 
niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, prawo takie 
przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej 
kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru 
nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem. 
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5. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia 
Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi 
Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków 
Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują 
surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu 
posiedzenia co najmniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. 
Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym 
posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady 
Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę 
na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek 
handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania 
się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

9. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony 
przez Radę Nadzorczą. 

10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: 

1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena 
sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań, 

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, 

5) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, 

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w 
uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba, że tekst jednolity zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, 

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesa), 

10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

11) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów a także zaciąganie innych zobowiązań 
pieniężnych przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub 
równowartość tej kwoty w innych walutach, 

12) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, tj. spółek 
handlowych lub podmiotów utworzonych i działających zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Spółka lub jej 
Wspólnicy lub członkowie organów, posiadają zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywierają znaczący wpływ, oraz zaciąganie 
innych zobowiązań przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub 
równowartość tej kwoty w innych walutach, 

13) udzielenie zgody na udzielanie jakichkolwiek gwarancji, zabezpieczeń lub poręczeń, w tym wekslowych, i zaciąganie innych 
zobowiązań, przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody, przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w 
jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 

14) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiejkolwiek 
części majątku Spółki, jeśli ich wartość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą 
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach. 

 

Zarząd 

§13 
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1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy 
i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy 
prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie 
o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu 
musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia. 

7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu 
posiedzenia. Zarząd może także podejmować uchwały bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z 
obecnych członków zarządu nie sprzeciwia się obradom. 

8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w 
każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.  

9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w 
granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 

10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada 
Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.--- 

11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im 
wynagrodzenie. 

12. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: 

a) w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, 

b) w przypadku zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie zarządu, lub Wiceprezes Zarządu i 
Członek Zarządu działający łącznie. 

13. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania 
oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  

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

Udział w zysku i fundusze Spółki 

§14 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uchwała Walnego Zgromadzenia może także w całości 
lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. 

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) fundusz rezerwowy. 

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat 
lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). 

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. 

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) 
czystego zysku rocznego.  

6. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) część 
kapitału zakładowego.  
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Zakaz konkurencji 

§15 

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.  

2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. 

Rachunkowość 

§16 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. 

Rok obrotowy 

§ 17 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 (pierwszego) stycznia a kończy 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego samego roku 
kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 (trzydziestym pierwszym) grudnia 2012 (dwa tysiące 
dwunastego) roku. 

Postanowienia końcowe 

§18 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.  

 

 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 

Nie dotyczy. 
 

6.3 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/OPINIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW 
NIEPIENIĘZNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE 
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO 

Nie dotyczy.  
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6.4 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

SKRÓT DEFINICJA I OBJAŚNIENIE 

Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H 
I, J 

istniejące akcje CreativeForge Games S.A. (przed emisją akcji serii K) 

Akcje serii K 

667.000 akcji serii K, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 
08.02.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii 
K, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki 

Warranty subskrypcyjne serii A  

do 133.334 warrantów, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii L, które zostaną 
wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 08.02.2018 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. w sprawie przyjęcia założeń programu 
motywacyjnego dla pracowników oraz osób pełniących funkcje w organach zarządzających 
w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu 

Akcje serii L  

do 133.334 akcji serii L, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 
08.02.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. w sprawie 
przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób pełniących funkcje w 
organach zarządzających w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa 
poboru oraz zmiany Statutu 

Animator Rynku 

Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną 
niebędący Członkiem Rynku, który na mocy umowy z Organizatorem ASO zobowiązał się do 
dokonywania na własny rachunek w ASO czynności mających na celu wspomaganie 
płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych 
przez Organizatora ASO.  

ASO 
Alternatywny system obrotu, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) 

Autoryzowany Doradca Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 

Dokument Informacyjny 
Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do 
Regulaminu ASO  

Doradca prawny GSB LEGAL Kancelaria Prawna, ul. Bukowińska 24A/133, 02-703 Warszawa 
Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EUR 
euro, wspólna waluta europejska, będąca prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach 
tworzących strefę euro w UE 

Emitent, Spółka, CFG CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
Inwestor Podmiot obejmujący akcje serii K Emitenta 
KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 
KE Komisja Europejska 
KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

K.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 
z późn. zm.) 

NewConnect Rynek akcji GPW prowadzony w formie alternatywnego systemu obrotu  
NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

Ordynacja Podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. 
zm.) 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 
PKB Produkt krajowy brutto 

PKD 
Polska klasyfikacja działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. poz. 1885, 
z późn. zm.) 

PLN, zł Polski złoty, waluta Rzeczpospolitej Polskiej 
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SKRÓT DEFINICJA I OBJAŚNIENIE 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 
z dnia 1 marca 2007 r. (ze zm.) wraz z załącznikami do tego Regulaminu 

Rozporządzenie MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz przepisy wykonawcze do niej (tj. dyrektywy Komisji: 2003/124/WE, 
203/125/WE i 2004/72/WE) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 
139/2004 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw  

Rozporządzenie Komisji (UE) 
2016/522 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących 
wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, 
okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie 
obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów 
powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów 
transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających 
obowiązkowi powiadomienia 

S.A. spółka akcyjna 

Spółka publiczna 
Spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu Ustawy o 
obrocie 

Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Statut Statut Emitenta 
UE Unia Europejska 
UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Updof 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2032, z późn. zm.) 

Updop 
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) 

USD Dolar amerykański, waluta USA 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1636 ze zm.) 

Ustawa o OKIK  
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
229) 

Ustawa o ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) 

Ustawa o PCC 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 223, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205. 
z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) 

VAT 
Podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) 

WE Wspólnoty Europejskie 
Zarząd Zarząd Emitenta 

Źródło: Opracowanie własne 

 


