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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 PLAY OF BATTLE SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29/1 

90-249 Łódź 

akcje.playofbattle.com 

 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 110.000 (słownie: sto 

dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 40,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 21 czerwca 2021 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej, niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda 

emitowanych przez spółkę Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 29/1, 90-248 Łódź. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

ASO oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka oznacza Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi; 

GPW, Organizator ASO oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KDPW oznacza Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Play of Battle Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29/1,  

90-249 Łódź 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@playofbattle.com 

Adres strony internetowej: http://playofbattle.com/ 

KRS: 0000896572 

NIP: 7252308563 

REGON: 388748396 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Play of Battle spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

1.000.000 100% 1.000.000 100% 

Łącznie 1.000.000 100% 1.000.000 100% 

Źródło: Emitent 

Spółka Play of Battle sp. z o.o. zawarła dwie umowy sprzedaży akcji, na podstawie których 

skutek w postaci przeniesienia akcji nastąpi z chwilą dokonania stosownego wpisu w 

rejestrze akcjonariuszy, co nie nastąpiło do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego. 

Umowy dotyczą sprzedaży: 

1) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A na rzecz Noobz from Poland S.A.; oraz 

2) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A na rzecz osoby fizycznej. 

mailto:inwestorzy@playofbattle.com
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Struktura akcjonariatu w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co 

najmniej 5% kapitału zakładowego po przeniesieniu akcji na nabywców w wykonaniu wyżej 

opisanych umów sprzedaży akcji, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Play of Battle spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

590.000 59,00% 590.000 59,00% 

Noobz from Poland S.A. 400.000 40,00% 400.000 40.00% 

Pozostali 10.000 1,00% 10.000 1,00% 

Łącznie 1.000.000 100% 1.000.000 100% 

Źródło: Emitent 

 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co 

najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Play of Battle spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

590.000 53,15% 590.000 53,15% 

Noobz from Poland S.A. 400.000 36,04% 400.000 36,04% 

Pozostali 10.000 0,90% 10.000 0,90% 

Akcjonariusze akcji serii B 110.000 9,91% 110.000 9,91% 

Łącznie 1.110.000 100% 1.110.000 100% 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.  

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzą: 
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Zbigniew Pisarski - Prezes Zarządu  

Społeczny przedsiębiorca i Inwestor. Założyciel Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, 

czołowego polskiego think-tanku specjalizującego się w bezpieczeństwie 

międzynarodowym, grach wojennych i symulacjach. Założyciel i dyrektor programowy 

Europejskiej Akademii Dyplomacji, inicjator i przewodniczący Warsaw Security Forum. W 

2010 roku został powołany przez Prezydenta RP do Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego 

przy Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Absolwent 

Uniwersytetu Wiedeńskiego, studiował również na Uniwersytecie Harvarda oraz 

Uniwersytecie Georgetown.  

Jarosław Kotowski - Wiceprezes Zarządu 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przedsiębiorca oraz inwestor. W 

2016 roku założył studio tworzące gry Noobz from Poland S.A., pełni tam funkcję Prezesa 

Zarządu oraz Głównego Projektanta Gier.  

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

prof. Paweł Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Na przestrzeni lat 2006-2020 pełnił funkcję ministra finansów, wiceministra spraw 

zagranicznych, ambasadora – stałego przedstawiciela RP przy OECD, prezesa Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz głównego ekonomisty Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1995-2005 był prezesem zarządu spółek rynku 

finansowego, n.in. Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych Atut S.A, Polskiej Grupy Zarządzania Funduszami sp. z o.o. W latach 80-

tych pełnił funkcję analityka w instytucie badań ekonomicznych Center for Regional 

Economic Issues w Cleveland, Ohio. W różnych okresach życia był członkiem kilkunastu 

rad nadzorczych. Współpracował w charakterze wykładowcy lub profesora wizytującego na 

John Carroll University (business statistics), Akademii Leona Koźmińskiego (institutional 

investors), Harvard University (policies for competitiveness) oraz był wykładowcą na 

kursach dla maklerów i doradców inwestycyjnych. Od kilku lat jest dyrektorem Whiteshield 

Partners, pełni funkcję koordynatora najważniejszego trans-europejskiego korytarza 

transportowego Ren-Alpy wykłada ubezpieczenia we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej 

w Warszawie oraz od początku br. jest wiceprezydentem i głównym ekonomistą 

Pracodawców RP.  

dr Jacek Bartosiak - Współzałożyciel, Członek Rady Nadzorczej 

Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, Dyrektor Programu Gier 

Wojennych i Symulacji w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i właściciel firmy Strategy & 

Future, zajmującej się symulacjami strategicznymi. Adwokat i Partner Zarządzający w 

kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Zajmuje się geostrategią, 

bezpieczeństwem, konfliktami zbrojnymi, symulacjami i planowaniem pola walki. Posiada 

doktorat na temat geostrategii amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej na 

Zachodnim Pacyfiku i na temat geostrategii Eurazji. Autor bestsellera w roku 2016 – 

„Pacyfik i Eurazja. O wojnie” oraz „Rzeczpospolita między Lądem a Morzem. O wojnie i 

pokoju”. 
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gen. Waldemar Skrzypczak - Członek Rady Nadzorczej 

Generał broni, oficer dyplomowany wojsk pancernych i zmechanizowanych. W 1976 roku 

rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie. Ukończył w 2006 Survey of Topics in Strategic-Level Defense 

Resources Management w Defense Resources Management Institute w Naval Postgraduate 

School, Monterey, California(USA). Pełnił obowiązki m.in dowódcy Wojsk Lądowych, szefa 

Sztabu 68 Pułku Czołgów w Budowie i szefa Sztabu 33 Pułku Zmechanizowanego w 

Złocieńcu, szefa Szkolenia Bojowego, szefa Szefostwa Wojsk Pancernych i 

Zmechanizowanych, szefa Zarządu Operacji Lądowych G3 – zastępcy szefa Sztabu Wojsk 

Lądowych. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w MON ds. 

modernizacji technicznej.  

Jarosław Grzywiński - Członek Rady Nadzorczej  

Specjalista w prawie rynków kapitałowych, spółek handlowych, a także w organizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Partner w kancelarii Kochański & Partners prowadzący 

praktykę rynków kapitałowych. Były Prezes Zarządu GPW. Doradca w zakresie prawa 

rynków kapitałowych, kwestiach regulacyjnych związanych z infrastrukturą rynku 

kapitałowego, organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych 

jurysdykcjach. Jest także doradcą w zakresie emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań 

finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne. Ma szereg doświadczeń w 

zakresie przygotowania prospektów emisyjnych oraz doradztwa w procesach IPO, zarówno 

na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. W przeszłości zasiadał w Board of Directors 

jednej z największych platform equity trading AQUIS Exchange, z siedzibą w Londynie. Był 

także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A., Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Bondspot S.A. oraz Wiceprezesem Rady Giełdy, Przewodniczącym 

Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Spółka powstała z inicjatywy trzech osób: dr Georga Friedmana, dr Jacka Bartosiaka i 

Zbigniewa Pisarskiego. Celem tej inicjatywy jest opracowanie koncepcji i projektu 

realistycznych gier strategicznych z silnie rozwiniętymi aspektami geopolityki i działań 

wojennych. Za produkcję gier odpowiedzialne będzie studio Noobz from Poland S.A. 

Spółka zaprosiła do współpracy cenionych ekspertów w dziedzinach m.in. historii, strategii 

wojskowych oraz game developmentu. W projekt poza założycielami zaangażowani są 

m.in. generał broni Waldemar Skrzypczak, czy wybitny historyk, prof. Norman Davies.  

2.5.2.Misja Spółki 

Koncepcja projektu powstała na podstawie analizy rynkowej sektora strategicznych gier 

wojennych. Na jej podstawie Spółka zidentyfikowała problemy, które utrudniają produkcję 

gier, a także opracowała rozwiązania, które pomogą Spółce stworzyć w pełni funkcjonalną 

i realną grę, dostępną dla indywidualnych graczy, jak również dla placówek i akademii 

wojskowych. 

2.5.3.Opis gry 

Pierwszym projektem gamingowym Spółki będzie gra typu Grand Strategy, skierowana do 

wymagających graczy i fanów gatunku, zainteresowanych nie tylko militarnym, ale również 

geopolitycznym wymiarem konfliktu. Gra będzie toczyć się w czasach współczesnych 
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(2008-2030) i przedstawi najbardziej aktualne i realistyczne możliwości rozwoju relacji 

oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Novum gry będzie położenie nacisku na 

nowoczesne formy prowadzenia konfliktu z wykorzystaniem założeń tzw. drabiny 

eskalacyjnej. 

Teatr działań obejmie Europę, europejską część Rosji, Bliski Wschód i północną Afrykę, a 

gracz będzie miał możliwość wcielenia się w jedno z państw europejskich i zmierzenia się 

z widmem zakrojonego na szeroką skalę konfliktu, w którym szczególny nacisk położony 

zostanie na geopolityczne aspekty prowadzenia działań. 

Przesłaniem gry jest ukazanie charakteru współczesnego konfliktu, który jest 

wielowymiarowy, błyskawiczny, zawiera ogromny element wojny informacyjnej, 

technologicznej cyberwojny, a w ostateczności konwencjonalnych działań militarnych. 

2.5.4.Grupa docelowa 

Docelowym odbiorcą gry będą zaangażowani gracze, grający w skomplikowane gry 

strategiczne, łączące zarządzanie zasobami, ekonomię, dyplomację i działania militarne, w 

tym miłośnicy produkcji z gatunku Grand Strategy, oczekujący złożonej i wymagającej 

rozgrywki, zapewniającej wysokie replayability. Grupa ta, choć ściśle zdefiniowana, jest w 

skali rynku bardzo liczna, a jej dobrze sprecyzowane potrzeby pozwolą nam na jasne 

określenie oczekiwań i preferencji graczy. Dodatkowo będziemy starali się zainteresować 

grą, fascynatów tematyki militarnej i geopolitycznej, zainteresowanych technologią i 

aktywnie z niej korzystających, a także wojsko jak i akademie wojskowe. 

Społeczność graczy gier komputerowych na świecie to 2,7 miliarda ludzi na całym świecie, 

którzy wydali ok. 160 miliardów dolarów na gry w 2020 roku (źródło). Głównym adresatem 

naszej gry będą fani gier strategicznych. Przykładowo, według statystyk ostatnia, szósta 

już część serii Cywilizacja przyciągała co miesiąc nawet ponad 70 000 graczy (źródło), a 

łącznie sprzedano ponad 5,5 miliona kopii tej gry od jej premiery (źródło) i jest na dobrej 

drodze do przebicia poziomu sprzedaży Cywilizacji V, która skusiła aż 8 milionów graczy 

(źródło)! Z kolei Hearts of Iron 4 wyprodukowane przez Paradox Interactive sprzedało 

ponad 1,3 miliona kopii w okresie od premiery do 2020 roku (źródło). Co szczególnie 

ważne, jak pokazują statystyki Steam, liczba graczy utrzymuje się, a momentami nawet 

rośnie. 

2.5.5.Rynek i jego analiza 

Światowy rynek gier w ciągu dwóch dekad z niszowej gałęzi sektorów kreatywnych stał się 

(potężnym biznesem i ważnym elementem kultury masowej (źródło). Według szacunków 

Global Industry Analysts, w ubiegłym roku wartość światowego rynku gier wyniosła 156,8 

mld USD (źródło). W Polsce w 2020 r. przychody wygenerowane przez branżę producentów 

gier przekroczyły 500 milionów euro (tj. ponad 2,3 miliarda złotych), z czego sam eksport 

stanowił niemal 96% tej kwoty (źródło). Analitycy z Global Industry Analysts Inc. szacują, 

że światowy rynek gier będzie rósł tempie 9,3% rocznie, osiągając w 2027 roku wartość 

293,2 miliardów dolarów (źródło).  

Rynek gier komputerowych stanowi około 22% jego wartości i wyniósł ok. 37,4 miliardów 

dolarów w 2020 roku (źródło). Gry strategiczne są interesującą częścią rynku gier wideo. 

Ten gatunek gier, wymaga od gracza dużej ilości czasu, opanowania, spokoju oraz 

logicznego myślenia (źródło). Gry strategiczne rozwijają umiejętności ekonomiczne oraz 

zarządzanie, a także pozwalają gamerowi przećwiczyć podejmowanie trudnych decyzji. 

Naukowcy z Texas Tech stwierdzili, że grając w tytuły kooperacyjne, uczymy się zachowań 

https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://steamcharts.com/app/289070
https://www.pcgamesn.com/civilization-6/sales
https://venturebeat.com/2016/02/18/civilization-25-years-66-versions-33m-copies-sold-1-billion-hours-played/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hearts_of_Iron_IV
https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/kpbg2020.pdf
https://www.strategyr.com/market-report-video-games-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp
https://goodgames.pl/aktualnosci/branza-gier-komputerowych-w-polsce-rozrywka-i-edukacja
https://www.strategyr.com/market-report-video-games-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-branza-gier-10-wykresow-ktore-warto-zobaczyc-8037232.html
https://www.komputronikgaming.pl/najlepsze-gry-strategiczne-2019/
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pro-społecznych, empatii i znacznie chętniej pomagamy sobie wzajemnie w prawdziwym 

życiu (źródło). 

Bariera wejścia do tego sektora rynku gier video jest wysoka – produkcje są zdecydowanie 

bardziej wymagające od innych gier. Wynika to z możliwości wystąpienia różnych 

wariantów zachowań zaproponowanych przez gracza, które muszą zostać przewidziane 

przy produkcji gry. Ponadto konieczne jest zachowanie spójności historycznej (w 

przypadku gier opartych na wydarzeniach historycznych). Z tego względu produkcje gier 

strategicznych nierzadko wymagają zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, którzy 

mogą wesprzeć producentów swoim doświadczeniem (dane własne spółki).  

Gracze doceniają realizm, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży gier 

strategicznych. StarCraft - jedna z najbardziej rozpoznawalnych pozycji strategicznych, 

została sprzedana w ponad 11 mln egzemplarzy (źródło), Hearts of Iron została sprzedana 

w 10 mln egzemplarzy (źródło). Z kolei Sid Meier's Civilization V osiągnęła poziom 

sprzedaży w wysokości 8 mln egzemplarzy, a Europa Universalis IV w ponad 2 mln 

egzemplarzy. Na rynku polskim, jedną z bardziej rozpoznawalnych gier strategicznych jest 

Frostpunk, która sprzedała się w liczbie 679,334 egzemplarzy poprzez samą platformę 

Steam (źródło). 

2.5.6.Kluczowy personel i partnerzy 

dr George Friedman - Współzałożyciel 

Światowej sławy politolog i analityk, zajmującym się geopolityką oraz stosunkami 

międzynarodowymi, a także założyciel i prezes Geopolitical Futures. Był pionierem w 

dziedzinie skomputeryzowanych gier wojennych, tworzonych na użytek Pentagonu oraz 

Armii Stanów Zjednoczonych. Autor książek z listy bestsellerów New York Timesa, 

przetłumaczonych na ponad 20 języków, m.in „Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek” 

(ang „The Next 100 Years”), “Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe”, „Następna 

dekada” (ang. “The Next Decade”, “America’s Secret War”, “The Future of War and The 

Intelligence Edge”. Dr Friedman doradzał wielu cywilnym oraz wojskowym instytucjom w 

Stanach Zjednoczonych i na świecie, a także jest regularnym gościem audycji 

poświęconych stosunkom międzynarodowym, polityki zagranicznej i funkcjonowania 

wywiadu USA. Przez ponad 20 lat, aż do momentu złożenia rezygnacji w maju 2015 roku, 

dr Friedman był dyrektorem generalnym założonej przez niego w roku 1995 firmy Stratfor.  

prof. Norman Davies - Doradca Zarządu 

Brytyjsko-polski historyk angielsko-walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu 

Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, autor prac 

dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich, kawaler Orderu Orła Białego. Jest 

autorem takich książek jak „Biały orzeł, czerwona gwiazda" (1972), „Boże igrzysko. 

Historia Polski" (1981) czy bestselleru „Europa. Rozprawa historyka z historią" (1996). 

Jego książki zostały przełożone na ponad 20 języków. W latach 1997-2006 pełnił funkcję 

Supernumerary Fellow w Wolfson College w Oksfordzie, obecnie jest Honorary Fellow w St. 

Antony’s College w Oksfordzie i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 

1997 roku jest członkiem British Academy, a od 2011 roku Walijskiego Towarzystwa 

Naukowego, został uhonorowany polskim Orderem Orła Białego i brytyjskim orderem św. 

Michała i św. Jerzego za zasługi dla historii. Otrzymał honorowe doktoraty wielu uczelni w 

Wielkiej Brytanii i w Polsce, jak również honorowe obywatelstwo pięciu miast. Jest 

dożywotnim członkiem zarówno Clare Hall jak i Peterhouse w Cambridge. 

Noobz from Poland S.A. 

https://brief.pl/czy-gry-to-samo-zlojak-przekuc-pasje-dziecka-do-gier-w-przyszlosciowe-hobby/
https://www.gry-online.pl/S018.asp?ID=2903
https://www.pcgamesn.com/hearts-of-iron-iv/hearts-of-iron-4-anniversary-edition
https://www.gry-online.pl/newsroom/poznalismy-wyniki-sprzedazy-wszystkich-gier-na-steamie/z21ae29
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Noobz from Poland S.A. jest polskim producentem gier, działającym w branży od 2016 

roku. Zespół studia tworzą specjaliści posiadający doświadczenie przy produkcji gier wideo, 

które osiągnęły światowy sukces. Mowa tutaj o między innymi Cyberpunk 2077, Wiedźmin 

3 Dziki Gon, Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, Dying Light. Artyści Noobz from Poland 

mają też doświadczenie w tworzeniu hollywoodzkich produkcji między innymi Wonder 

Woman, hitowego serialu Wiedźmin wyprodukowanego przez platformę Netflix czy 

ambitnej produkcji o nazwie Miłość, śmierć i roboty. Dzięki know-how i doświadczeniu 

zdobytym w takich studiach jak CD Projekt RED, Techland, 11 bit studios, CI Games, Flying 

Wild Hog czy też w Platige Image - uznanym na świecie studiu tworzącym animację, nasi 

programiści i artyści są w stanie zapewnić wysoką jakość w obszarze technologicznym i 

warstwie artystycznej.  

Noobz from Poland S.A. zawarła umowę nabycia 400.000 akcji Emitenta, a ponadto, 

bezpośrednio lub przez spółki z jej grupy kapitałowej będą wspierały zespół Spółki w 

przygotowaniu koncepcyjnym, projektowaniu gier, między innymi świadcząc usługi 

związane z programowaniem i tworzeniem gier komputerowych projektowanych przez 

Spółkę. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie posiada własnego 

zespołu programistów mogących wykonać pracę tego rodzaju.  

2.5.7.Zakładany harmonogram 

Spółka zakłada następujący harmonogram działania w związku z procesem produkcji gry: 

1) Q1 2021 - Założenie spółki Play of Battle SA 

2) Q2 2021 - Kampania crowdinvestingowa 

3) Q2/Q3 2021 – Q3 2025 – Development gry w tym: 

a) Faza koncepcyjna  

b) Preprodukcja  

b) Produkcja 

4) Q1/Q2 2022 - Emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej 

5) Q3/Q4 2022 - Debiut na rynku New Connect lub giełdzie zagranicznej. 

Całość autorskich praw majątkowych do gry i jej elementów zostanie wytworzonych w 

ramach Spółki lub na jej zlecenie i będzie przysługiwać Spółce.  

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Informacja o braku danych historycznych 

Spółka jest nowo zawiązaną spółką powołaną na potrzeby produkcji i dystrybucji gier 

komputerowych. Została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 26 kwietnia 2021 

roku i w związku z tym nie posiada żadnych historycznych danych finansowych. 

2.6.2.Zakładany budżet 

Całość zakładanego budżetu projektu obejmującego produkcję gry wideo obejmuje kwotę 

15.000.000 zł, na którą składa się: 

1) 500.000 zł - proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego; 

2) 1.500.000 zł - działania marketingowe przez okres promocji gry i proces 

wydawniczy 

3) 13.000.000 zł - prace nad grą. Wstępna alokacja kosztu zakłada: 
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a) 600.000 zł - faza koncepcyjna 

b) 1.000.000 zł - faza pre-produkcyjna 

c) 11.400.000 zł - faza produkcyjna 

Środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie pierwszych 12-18 

miesięcy produkcji gry. Dalszy development, aż do finalnie oczekiwanej przez Zarząd 

postaci będzie finansowany ze środków pozyskanych w kolejnej ofercie publicznej akcji 

oraz od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w ramach subskrypcji prywatnych. W 

pierwszej kolejności działania będą skupiały się na opracowaniu zasad rozgrywki i głównych 

jej założeń, a także rozpisanie harmonogramu jej powstawania. Jest to bardzo ważny etap 

w procesie produkcji gry komputerowej. Realizacja kolejnych kamieni milowych będzie 

przybliżała Spółkę do finalnego produktu.  

2.6.3.Zakładane przychody 

Spółka szacuje następujące wolumeny sprzedaży gry: 

- 300 000 egzemplarzy w ciągu pierwszego roku od premiery; 

- 150 000 - 200 000 egzemplarzy w kolejnych latach. 

Zakładana cena pojedynczego egzemplarza powinna się zawierać w przedziale 40-60 USD. 

Źródło: szacunki własne Spółki 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 110.000 (słownie: 

sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy), które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o 

której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii B, 

ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect akcji Spółki serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie której 

kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych 

10/100) i nie wyższej niż 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100), 

tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 11.000,00 zł 

(słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: 

jednej) i nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 1000001 do nie większego, niż 111000 („Uchwała Emisyjna”). Treść 

Uchwały Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 
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Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 40,00 zł (czterdzieści 

złotych 00/100). 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 15 akcji oferta dochodzi do skutku z chwilą złożenia jednego zapisu. W 

przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie złożony Oferta nie dojdzie do 

skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek 

odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej. Treść powyższej uchwały zawarta jest w Załączniku 

nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Informacja o Statucie Spółki została ogłoszona w MSiG nr 115/2021 (6260) z dnia 17 

czerwca 2021 roku, poz. 38824. Treść Statutu Spółki, uwzgledniająca niezarejestrowane 

zmiany dokonane mocą uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 

czerwca 2021 roku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia  

19 lipca 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 15 (słownie: piętnaście) Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 15 (słownie: 

piętnaście) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji 

Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@playofbattle.com. 

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

akcje.playofbattle.com. 

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 
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bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 

akcje.playofbattle.com. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod 

uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 15 grudnia 2021 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.  

3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych 

00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny 

emisyjnej, tj. w dniu 15 czerwca 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich 
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miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy 

brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy 

brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz 

z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą 

mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na: 

1) 3.750.000 zł – prace nad grą, w tym: 

a) 600.000 zł – faza koncepcyjna; 

b) 1.000.000 – faza pre-produkcyjna; 

c) 2.150.000 – faza produkcyjna 

2) 150.000 zł – działania marketingowe; 

3) 500.000 zł – koszty wprowadzania akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 
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założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitenta dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej 

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną 

osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku gier komputerowych, mająca bezpośredni 

wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia 

strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych 

decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do 

dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie 

jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu 

zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań graczy, zmiana polityki dystrybucyjnej i prowizyjnej 

platform dystrybucyjnych, nasilenie konkurencji w danym segmencie gier) Spółka będzie 

musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, mając na uwadze, że w etapie produkcji pierwszej gry Spółka ponosić będzie 

istotne koszty, nie osiągając w tym czasie przychodów, w przypadku wystąpienia 

opóźnienia w realizacji celów strategicznych Emitent może nie uzyskać dostępu do środków 

w szacowanym przez Emitenta czasie, jak również wzrosnąć może wysokość kosztów 

poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją zakładanych celów, co również może 

odbić się negatywnie na sytuacji finansowej Spółki. 

5.3. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym brakiem historii 

finansowej Spółki  

Spółka została zawiązana w celu realizacji określonego projektu, polegającego na produkcji 

strategicznych gier wojennych. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

26 kwietnia 2021 roku.  

Ze względu na powyższe, Spółka nie posiada jakichkolwiek danych dotyczących historii jej 

działalności lub wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. Wiąże się to z brakiem 

możliwości porównania jakichkolwiek prognoz finansowych lub potencjalnych przychodów 

Spółki z jej historycznymi danymi finansowymi.  
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Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawiane założenia sprzedażowe Spółki były 

adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak 

zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych ani konkretnej wartości 

akcji w przyszłości lub wypłaty dywidendy.  

Dodatkowo, w obecnym etapie Emitent co do zasady ponosi i ponosić będzie koszty, które 

nie będą równoważone przychodami do czasu premiery pierwszej gry. 

Zarząd Emitenta stara się ograniczyć przedmiotowe ryzyko poprzez staranne 

przygotowywanie nowych aktywności i pozyskiwanie do współpracy sprawdzonych i 

doświadczonych na rynku partnerów. 

5.4. Ryzyko pogorszenia wizerunku jako producenta gier  

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów (graczy), w tym przede 

wszystkim opinie publikowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali 

recenzujących gry oraz na platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji 

produktów są będą cyfrowe, stąd negatywne opinie, w tym dotyczące błędów w grach, 

mogą łatwo i bezpośrednio przełożyć się na utratę zaufania klientów i kontrahentów 

Emitenta oraz pogorszenie jego reputacji.  

Emitent minimalizuje wskazane ryzyko poprzez zakładane prowadzenie szeroko 

zakrojonych prac testowych gry, praktycznie przez cały okres produkcyjny, przed jej 

wydaniem.  

5.5. Ryzyko związane z cyklem produkcyjnym  

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 jej 

sprzedaży oraz sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie nie można wykluczyć, że w 

przypadku opóźnień w produkcji Emitent będzie zmuszony ponieść dodatkowe koszty 

związane z poprawkami gry lub jej rozbudową, co może negatywnie wpłynąć na 

zaplanowany budżet oraz wyniki Spółki i jej sytuację finansowa. 

Ryzyko cyklu produkcyjnego minimalizowane jest przede wszystkim przez systematyczną 

i ciągłą kontrolę wyznaczonych osób nadzorujących zespoły deweloperskie przypisane 

projektowi (pilnowanie jakości, terminów oddawania poszczególnych etapów prac). 

5.6. Ryzyko związane z nieukończeniem projektu 

Produkcja i wydawanie gier to złożone i wieloetapowe procesy, rozłożone w czasie. W 

trakcie trwania projektu mogą powstać okoliczności, które mogą skutkować podjęciem 

decyzji o rezygnacji z realizacji danego projektu. Może to nastąpić np. z uwagi na powstałe 

problemy techniczne, zmianę koniunktury na rynku lub na negatywny odbiór danego 

projektu przez rynek na etapie testów. Rezygnacja z realizacji projektu oznacza zawsze 

utratę zainwestowanych w projekt środków, co może mieć negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent opracowuję grę o 

odpowiednim potencjale komercyjnym, dokładając wszelkiej staranności w doborze 

gatunku i charakteru rozgrywki uwzgledniającego preferencje graczy i odpowiednio 

atrakcyjną grupę docelową. 
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5.7. Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do konkurencji  

Funkcjonalność przyszłych gier Emitenta może wykazywać pewne podobieństwa w 

stosunku do gier podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów 

ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia 

praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia 

postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez 

konkurencję gier podobnych do produktów Emitenta.  

Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy 

jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 

sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do gier tworzonych 

przez Emitenta, w konsekwencji czego Emitent jest podmiotem posiadającym prawa 

autorskiego do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc będą środki 

prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. 

Istnieje jednak ryzyko, że analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom gier w 

ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Emitenta. W 

szczególności, twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach 

prawa za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe 

utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta, wpływające na jego 

działalność operacyjną i wyniki finansowe. Emitent wskazuje, że jest w posiadaniu pełni 

praw autorskich do produkowanego tytułu, a na dzień sporządzenia dokumentu 

informacyjnego nie jest stroną żadnego sporu w zakresie praw autorskich. 

Emitent ogranicza to ryzyko poprzez szeroko zakrojone badania rynku na etapie 

koncepcyjnym, mające na celu jednoznaczne zidentyfikowanie elementów gry 

świadczących o jej oryginalności.  

5.8. Ryzyko czynnika ludzkiego  

W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowane są wyspecjalizowane osoby 

zatrudnione w Spółce lub u podmiotów współpracujących w procesie tworzenia gry. 

Czynności dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić do powstania 

błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie 

działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one 

doprowadzić do opóźnienia w procesie produkcji gier. Błędy mogą wystąpić na każdym z 

etapów procesu powstawania nowej gry: koncepcyjnym (fabuła, mechanika rozgrywki lub 

założenia monetyzacji mogą zostać opracowane w sposób niewłaściwy), preprodukcji 

(nieatrakcyjny trailer), produkcji wstępnej i właściwej (opóźnienia, przekroczenie budżetu, 

błędy techniczne wpływające na jakość gry i możliwość płynnej, satysfakcjonującej gry) 

oraz na etapie sprzedaży (źle oszacowane, niedopasowane do potencjału gry koszty 

marketingu). Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę rynkową Akcji. 

5.9. Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych 

pracowników na rynku 

W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych 

pracowników, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę 

kierowniczą i game designerów. Odejście osób z wymienionych grup lub szybka fluktuacja 

kadr może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie 

profesjonalnego projektowania gier. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona jest 
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od doświadczenia i umiejętności wykonujących je współpracowników. Utrata 

współpracowników łączy się z koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania 

przez Emitenta nowych osób do pracy. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego 

nad grą może negatywnie wpłynąć na jej jakość oraz na termin jej oddania, a co za tym 

idzie, na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emitenta.  

Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów 

związanych z tworzeniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. 

Aktualnie rynek pracy w branży IT wciąż pozostaje rynkiem pracownika. Liczba 

odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, możliwych do pozyskania 

do pracy w zespole jest niewielka. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest 

więc znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w 

perspektywie dynamicznego rozwoju. Istnieje ryzyko, że Emitent będzie miał czasowe 

problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do 

współpracy z Emitentem. Może to w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jakość gier czy 

termin ich wydania, co mogłoby mieć wpływ na przychody ze sprzedaży gier i wyniki 

finansowe Spółki. 

5.10. Ryzyko związane z kluczowymi współpracownikami Emitenta 

Emitent jest spółką o stosunkowo niewielkich rozmiarach oraz realizuje rozbudowany 

projekt, w dużej mierze oparty o wiedzę i doświadczenie kluczowych doradców. Większość 

zadań, w szczególności z zakresu planowania strategicznego, tworzenia koncepcji gry oraz 

współpracy handlowej z kontrahentami wykonują poszczególne osoby. Ewentualna utrata 

kluczowych współpracowników, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie w 

poszczególnych obszarach realizacji projektu mogłaby w krótkim okresie spowodować 

pogorszenie jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się 

takiego stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem 

planowanych zysków Emitenta.  

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju i wyniki Emitenta. 

5.11. Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

Dystrybucja gier Emitenta odbywać się będzie przez jednego z największych na świecie 

dystrybutorów, Valve Corporation – operatora platformy Steam. Ewentualna rezygnacja 

Valve Corp. lub zmiana warunków współpracy na mniej korzystną dla Emitenta może mieć 

znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Istnieje 

także ryzyko utracenia możliwości sprzedaży na platformie wskutek działań algorytmów 

platformy oraz decyzji samego operatora platformy sprzedażowej (Np. Steam), w wyniku 

na przykład złamania regulaminu platformy przez Emitenta. 

Jednocześnie należy wskazać, że Emitent będzie otrzymywał przychody od wskazanej 

platformy dystrybucji, na której odbiorcy końcowi zakupią produkt Spółki. Tym samym 

wystąpi koncentracja przychodów ze sprzedaży Emitenta w ramach współpracy z platformą 

Steam. Utrata kluczowego odbiorcy może istotnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. 

5.12. Ryzyko konkurencji  

Rynek gier komputerowych i gier wideo jest rynkiem silnie konkurencyjnym. Istnieje 

bardzo wielu producentów i wydawców gier, o różnych potencjałach i strategiach, którzy 

wprowadzają na rynek bardzo dużo nowych gier. Na rynku działa przy tym wiele podmiotów 

o znacznie większym od Emitenta potencjale finansowym lub o znacznie większej 

rozpoznawalności. Ponadto z uwagi na fakt, że wiodącym kanałem dystrybucji są platformy 
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dystrybucji, działające w Internecie, jest to rynek globalny. Odniesienie sukcesu na tym 

rynku wymaga nie tylko posiadania odpowiednich środków finansowych, ale przede 

wszystkim zaoferowania unikalnego produktu (gry), który zdobędzie odpowiednie 

zainteresowanie graczy. O pozyskanie tego zainteresowania walczą przy tym wszyscy 

producenci i wydawcy gier.  

Istnieje ryzyko, że nawet przy zaoferowaniu gry dobrze przygotowanej i wypromowanej 

oferta konkurentów Emitenta uzyska większe zainteresowanie graczy lub zostanie uznana 

za bardziej atrakcyjną od oferty Emitenta. Może to mieć negatywny wpływ na wynik 

sprzedaży gier Emitenta i tym samym na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia 

tego ryzyka Emitent stara się przygotować grę o wyjątkowym charakterze, o odpowiednim 

potencjale sprzedażowym.  

5.13. Ryzyko prowadzenia działalności konkurencyjnej przez spółkę Noobz from 

Poland S.A. 

Spółka Noobz from Poland S.A. w dniu 1 czerwca 2021 roku zawarła z Play of Battle sp. z 

o.o. umowę sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której, z chwilę dokonania wpisu w 

rejestrze akcjonariuszy Spółki, nabędzie 40 proc. akcji w kapitale zakładowym Emitenta za 

kwotę 40.000,00 zł. Ponadto od dnia 1 czerwca 2021 r. pan Jarosław Kotowski, Prezes 

Zarządu Noobz from Poland S.A. objął funkcję wiceprezesa zarządu Emitenta. Działalność 

Noobz from Poland jest bardzo zbliżona do działalności prowadzonej przez Emitenta. Tym 

samym teoretycznie może istnieć ryzyko, że działalność i produkty Noobz from Poland S.A. 

będą stanowić w przyszłości konkurencję dla działalności i produktów Emitenta. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent i Noobz from Poland S.A., mimo 

prowadzenia działalności związanej z grami komputerowymi, nie są dla siebie bezpośrednią 

konkurencją. Ze względu na ekspercką wiedzę doradców Spółki Noobz from Poland S.A. 

nie jest w stanie stworzyć samodzielnie gry bezpośrednio konkurencyjnej wobec przyszłych 

produktów Spółki. Dodatkowo,  istotny udział kapitałowy Noobz from Poland S.A. w Spółce 

obniża ryzyko prowadzenia działalności bezpośrednio konkurującej ze Spółką.  

5.14. Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez 

spółkę 

Środki pozyskane z Oferty stanowić będą jedynie część zakładanego budżetu pierwszej gry 

Emitenta i pozwolą na jej realizację w okresie pierwszych 12-18 miesięcy. Dla dokończenia 

projektu niezbędne będzie pozyskanie dalszych środków finansowych. 

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między 

innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję finansową Spółki, lub; (ii) warunki rynkowe i 

gospodarcze. 

Niepozyskanie środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi do realizacji zamierzonych 

celów mogłoby negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój i wartość Akcji Oferowanych. 

Emisja akcji Emitenta może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym 

Akcji Oferowanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji 

lub innych papierów wartościowych. 

Dodatkowo, realizacja przyszłych ofert akcji może skutkować rozwodnieniem posiadanych 

przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną 

przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub 

jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego 

prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki.  
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5.15. Ryzyko niskiego zainteresowania grą  

Powodzenie projektu w ujęciu finansowym jest w dużej mierze zależne od przychodów 

wygenerowanych z tytułu dystrybucji gry. W przypadku niskiego zainteresowania grą, 

Spółka nie osiągnie zakładanych wpływów, co przełoży się na sytuację finansową Spółki 

oraz możliwość realizacji kolejnych projektów. 

Spółka ogranicza powyższe ryzyko poprzez tworzenie gry o wyjątkowym charakterze, 

przeznaczonej dla określonej grupy odbiorców, z dbałością o jej jakość, co zapewnia grono 

partnerów oraz doradców Spółki. 

5.16. Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością 

osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji opisanych powyżej celów emisji 

może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta, a w 

skrajnych przypadkach doprowadzić do jego upadłości.   

W takim przypadku Emitent będzie poszukiwał dodatkowych sposobów finansowania 

projektu, w tym w granicach dopuszczonych przepisami prawa rozważy przeprowadzenie 

dodatkowej emisji akcji. 

5.17. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Dla sfinansowania całości projektu Spółka będzie prowadzić kolejne emisje akcji, 

zmniejszających proporcjonalnie udział Inwestorów w kapitale zakładowym Spółki. 

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału 

majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi 

do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej 

liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po 

likwidacji Spółki.   

5.18. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie 

się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się 

harmonogramu realizacji projektu. Mając na uwadze, że w początkowym etapie realizacji 

projektu, tj. do zakończenia procesu produkcji pierwszej gry, Spółka nie będzie osiągać 

przychodów, nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki, przy braku 

jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić do braku 

możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań 

Emitenta lub pokrycia kosztów dalszej produkcji gry.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

projektu, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych jego etapach. 

5.19. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów produkcji gry, Spółka nie będzie generować zakładanych 

przychodów lub gdy do czasu zakończenia procesu produkcji koszty realizacji gry znacząco 

przekroczą zakładane kwoty. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość 

Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani 



Strona 22 z 54 

w kolejności wskazanej w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności 

Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie 

upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego 

zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa 

restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności 

Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub 

nie odzyskać ich wcale, a zbycie Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki. Należy jednak mieć na uwadze krótki okres 

istnienia Spółki, co może utrudniać ocenę w tym zakresie.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.20. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i 

otoczenie Emitenta 

W związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie 

musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w prace, co może mieć negatywny wpływ na 

realizację zaplanowanych przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i 

nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja 

pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ na długofalowy 

spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej 

działalności umożliwia efektywną pracę zdalną, a istotna część zespołu, bez względu na 

sytuację epidemiczną i tak wykonywała swoje zadania poza biurem. Aktualnie pandemia 

nie ma wpływu na realizację bieżących prac Spółki.  

Jednocześnie Emitent zaznacza, że mając na uwadze analizy rynkowe, w okresie pandemii 

istotnie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu rozrywki cyfrowej, w tym gier. 

W związku z tym nie można wykluczyć, że szybkie wygaszenie pandemii COVID-19 i 

zakończenie obostrzeń związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej może 

doprowadzić do stopniowego spadku i powrotu poziomu zainteresowania grami wideo do 

stanu sprzed pandemii.  

5.21. Ryzyko walutowe 

Emitent istotną część kosztów ponosi w polskich złotych. Istotna większość przychodów 

będzie realizowana w walutach obcych. Powstaje więc ryzyko związane ze zmianą kursów 

walutowych. Jako szczególnie istotny dla Spółki należy wskazać kurs USD/PLN, ponieważ 

transakcje w tej walucie stanowić będą najistotniejszy wkład w strukturę przychodów 

(rozliczenia z platformą Steam). Wzrost kursu USD/PLN jest korzystny dla Emitenta, 

ponieważ generuje wyższe przychody ze sprzedaży, spadek zaś ma efekt niekorzystny, 

ponieważ generuje niższe przychody ze sprzedaży. Zarząd nie podejmował dotychczas 

żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka różnic kursowych. 

5.22. Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami 

cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich 

Zawierane przez Spółkę umowy posiadają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko 

sposobu realizacji ich przedmiotu, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych 

do wykonywanych utworów na Spółkę. 

Mając jednak na uwadze złożony charakter gier jako przedmiotów ochrony prawno-

autorskiej, a także zmienność interpretacji przepisów prawa nie można wykluczyć ryzyka 
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występowania przeciwko Spółce z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi. W celu 

ograniczenia powyższego ryzyka Emitent dokonuje okresowej weryfikacji stosowanych 

postanowień w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej w celu dostosowania 

do aktualnie obowiązującej treści przepisów prawa i ich interpretacji. 

5.23. Ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem, kopiowaniem oraz 

obrotem wtórnym gier Spółki 

Dystrybucja gier komputerowych i wideo odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co w 

przypadku gier w wersji PC zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem 

gier bez zgody lub wiedzy ich producenta lub wydawcy. Takie nielegalne rozpowszechnianie 

pozbawia uprawnionych dystrybutorów, a co za tym idzie – również dystrybutora 

przychodów z dystrybucji gry.  

Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie 

wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe.  

Spółka będzie zabezpieczać swoje produkty przed nielegalnymi pobraniami oraz 

rozpowszechnianiem, poprzez zastosowanie istniejących technologii, jednak mając na 

uwadze ciągły rozwój technologiczny, w tym powstanie programów komputerowych, 

umożliwiających nielegalne pobieranie gier, Spółka nie może zapewnić, że stosowane przez 

nią zabezpieczenia będą w pełni skuteczne.  

Dodatkowo, w branży gamingowej powszechnym zjawiskiem jest kopiowanie gier 

wydanych przez innych producentów przez niektórych deweloperów. Praktyka 

udostępniania fałszywych gier, niejednokrotnie o zbliżonej lub gorszej jakości, 

charakterystyczna jest w szczególności dla rynku azjatyckiego. Imitacje oraz kopie gier 

niejednokrotnie udostępniane są za pośrednictwem najbardziej popularnych platform 

sprzedażowych. Ochrona przed materializacją opisanych praktyk jest ograniczona, 

niemniej Spółka stale monitoruje rynek gier w tym zakresie 

Istnieje ponadto ryzyko, że w przyszłości rozwinie się rynek wtórny gier zakupionych na 

cyfrowych platformach sprzedaży, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową spółek 

gamingowych, w tym Spółki. Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki na rynku 

wtórnym, może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe. 

Wydane w ostatnich latach orzeczenia zarówno na poziomie sądów państw członkowskich 

Unii europejskiej jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie pozwalają na 

ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej, jednak nie wskazują również na przyjęcie w 

szerokim zakresie zgodności z prawem wtórnego obrotu gier wideo pochodzących z 

dystrybucji cyfrowej 

Spółka monitoruje orzecznictwo oraz zmiany regulacyjne dotyczące branży, w której 

prowadzi działalności. Ryzyko zmian regulacyjnych nie jest jednak zależne od 

podejmowanych działań przez Spółkę, a możliwość ochrony przed materializacją ryzyka 

jest ograniczona.  

5.24. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Spółka zawierać będzie umowy z podmiotami zagranicznymi, 

co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów 

państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem 

sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa innego, niż Polska lub sądem 

właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego. 
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Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych 

kosztów związanych z występowaniem lub obroną przed roszczeniami kierowanymi 

przeciwko Spółce. 

5.25. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, że osoby trzecie 

mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań 

wykorzystywanych przez Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierza do uniknięcia 

sytuacji, w której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej 

przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w 

odniesieniu do produkowanych bądź wydawanych gier pojawią się zarzuty dotyczące 

naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich niezależnie od ich zasadności. 

Istnieje ryzyko, iż w wyniku potencjalnego sporu, dany sąd wyda wyrok zmuszający 

Emitenta do zapłaty kar i odszkodowań na rzecz osób trzecich, co skutkowałoby 

pogorszeniem zarówno wizerunku Emitenta jak i jego sytuacji finansowej. Na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest stroną sporu/sporów 

dotyczących praw własności intelektualnej. 

5.26. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Emitenta ma charakter międzynarodowy i uzależniona od globalnej koniunktury 

i sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane są produkty Spółki, a w 

szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 

i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na 

poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 

Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej 

mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. 

5.27. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek i prawa własności intelektualnej. Zmiany przepisów prawa lub jego 

interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje 

przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą 

znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Nie można 

wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki 

produkcji oraz dystrybucji produktów Spółki. 

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Możliwe jest również 

wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie istotnej części 

działalności Spółki.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 

wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.  
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5.28. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.29. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.30. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 
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oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.31. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej jedna Akcja Oferowana albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.32. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 
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Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.33. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.34. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.35. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 

udziału w zysku Emitenta. 

5.36. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 
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Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.37. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z 

ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd 

Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało 

zostać wszczęte. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie 

można go całkowicie wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.38. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 
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Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za 

nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.39. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.40. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 

skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 

Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 
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publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.41. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zgodnie z obecnymi planami Spółki, 

dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Mając na uwadze zwyczajowym czas trwania procesu 

wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, płynność Akcji Oferowanych może być 

istotnie ograniczona co najmniej w wyżej wskazanym okresie. Oznacza to, że w tym okresie 

sprzedaż Akcji Oferowany może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania 

przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, który charakteryzuje się niższą 

płynnością akcji, niż występująca na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

5.42. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych, ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

5.43. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie 

wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o 

wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w 

Regulaminie ASO, lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów 

finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników 

(przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając 

rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki 

szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) Organizator ASO uzna, że 

dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych 

określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO 

w przypadku odmowy wprowadzenia, 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 odmowie ich wprowadzenia do 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 odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO 

może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych w Regulaminie ASO o 
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ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub 

interesowi uczestników ASO. 

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania 

odkupu objętych lub nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi 

zainwestowanych środków pieniężnych. 

5.44. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych 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 inwestorów, Organizator ASO, na 

żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

5.45. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku 

NewConnect w drugiej połowie 2022 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na 

rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po 

zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej 

akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia 

wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do 

zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne ograniczenie 

płynności Akcji Oferowanych w tym okresie. 

5.46. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, Organizator 

ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

(i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes 

jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Ponadto, 

w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i 

okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, 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 ASO. 

Jednocześnie 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. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 

ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia 

interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi 

akcjami. W żądaniu KNF 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 żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla 

decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej w 

przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia 
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prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub 

naruszenia interesów inwestorów. 

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.47. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: 

(i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza 

przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) 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. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność 

tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych 

instrumentów, (iv) co do zasady, 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 § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

W takim przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu 

instrumentami finansowymi do trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.48. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad 

lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w 

zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć 

emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. 

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W 

przypadku 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 w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie 

wykonuje nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z 

karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 

50.000,00 PLN. 

5.49. Ryzyko związane z karami administracyjnymi  
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Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą 

zastosowanie przepisy art. 96 oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy o 

Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF m. in. na emitenta kar 

pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności 

obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem do informacji poufnych. Ponadto, 

Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00 PLN albo 

kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych kar łącznie, 

za wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku, a także grzywny 

do 2.000.000 PLN albo kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tych kar łącznie za 

ujawnienie informacji poufnej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. Ponadto, w 

przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której 

mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o 

których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje 

związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o 

dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 

rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub 

zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie 

do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym 

karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje 

udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 

5.50. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej w 

rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji 

Oferowanych może być istotnie ograniczona. Spółka zakłada, że wprowadzenie Akcji do 

obrotu nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 roku, jednak termin ten może ulec 

opóźnieniu, w tym z przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z przeprowadzeniem 

procesu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO. 

Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani w 

ASO. Nie da się przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą one 
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przedmiotem aktywnego obrotu. Mając na uwadze rozdrobnienie akcjonariatu oraz 

pozostawanie istotnej części Akcji w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, którzy 

nie zawarli ze Spółką Umów lock-up istnieje ryzyko powstania nadmiernej podaży Akcji po 

ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na kurs 

Akcji na rynku NewConnect.  Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych 

wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji 

Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest 

niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie 

bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do 

znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku 

możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym 

ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. 

5.51. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, 

warunkiem notowania instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego 

zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do 

wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 

w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 

dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu 

ASO.  

Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

ASO bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, 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 ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać 

Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego 

wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta.  

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe 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 Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty 

finansowe 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 § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 
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instrumentów finansowych 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. 

Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w 

systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

5.52. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu 

wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 

współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.  W 

przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o 

którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie 

zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator 

ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 

Uchwała nr 5 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii B, ubiegania się o 

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect akcji Spółki serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 

§ 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 

100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 111.000,00 zł 

(słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 

złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 

110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami 

od 1000001 do nie większego, niż 111000 („Akcje Serii B”). 

2. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 

obrotowy kończący 31 grudnia 2021 roku, będący pierwszym rokiem obrotowym 

Spółki, tj. od dnia jej zawiązania – 2 kwietnia 2021 roku.  

3. Cena emisyjna jednej akcji Serii B wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). -  

4. Akcje Serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, 

wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii B, ponad wartość 

nominalną Akcji Serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

6. Wszystkie Akcje Serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której 

mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.  
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7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji Serii B na terytorium 

Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, a Spółka nie przeprowadzała 

wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowych, do oferty 

publicznej Akcji Serii B nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże 

jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu 

emisji Akcji Serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą 

nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które 

Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do 

publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym 

mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych. 

§ 2 

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru Akcji Serii B.  

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 

powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz 

sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do 

wiadomości treść tej opinii. 

§ 3 

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: 

1) Akcje serii B zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); 

oraz 

2) Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), 

prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu 

wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i 

warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii B do obrotu na tym rynku. 

 

§ 4 

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty 

publicznej Akcji Serii B. 

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych 

warunków emisji Akcji Serii B, w szczególności do:  

1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii B; 
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2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B; 

3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje Serii B; 

4) określenia zasad przydziału Akcji Serii B; 

5) dokonania przydziału Akcji Serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich 

przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością 

wykonania niniejszej uchwały; 

6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, 

stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 

7) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu 

zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji Serii B, o którym mowa w 

art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o 

odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii B, o jej zawieszeniu lub 

wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji Serii B, który to termin może zostać ustalony oraz 

udostępniony do publicznej wiadomości później. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji 

serii B oraz wprowadzenia Akcji serii B do obrotu w ASO, a w szczególności do: 

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy 

dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

KDPW Akcji serii B; 

2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w ASO. 

§ 5 

ZMIANA STATUTU  

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, 

że § 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 10/100) i nie więcej niż 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 

00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.000.001 (jeden milion jedna) akcję i nie więcej, niż 

1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na: 

1)  1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 

1000000; 

2) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1000001 do nie 

większego niż 1110000.” 

§ 6 

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ 
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Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do 

Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd 

oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI UWZGLEDNIAJĄCY ZMIANY PRZYJĘTE UCHWAŁĄ NR 

4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKU 

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

PLAY OF BATTLE Spółka Akcyjna 

(„Spółka”) 

 

§ 1  

1. Spółka działa pod firmą PLAY OF BATTLE Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy PLAY OF BATTLE S.A., jak również 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2  

1. Siedzibą Spółki jest Łódź. 

2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Spółka może tworzyć odziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i za granicą. 

4. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, 

zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować 

do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również 

uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. 

5. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych 

przepisami prawa. 

§ 3  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

§ 4  

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 

a) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM (PKD: 62, 01, Z) 

b) PRODUKCJA GIER I ZABAWEK (PKD: 32, 40, Z) 

c) SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I 

OPROGRAMOWANIA (PKD: 46, 51, Z) 

d) SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I 

OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 

(PKD: 47, 41, Z) 

e) SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 

LUB INTERNET (PKD: 47, 91, Z) 

f) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH (PKD: 58, 

21, Z) 
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g) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 

(PKD: 58, 29, Z) 

h) DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH (PKD: 63, 12, Z) 

i) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 

PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH (PKD: 72, 19, Z) 

j) DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z 

WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM (PKD: 77, 40, Z) 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji lub jeżeli 

taka działalność może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające szczególne 

kwalifikacje, Spółka może prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu 

wymaganych zgód, zezwoleń lub koncesji lub poprzez osoby posiadające takie 

szczególne kwalifikacje.  

§ 5  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) i 

został w całości opłacony. 

2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na: 

(a) 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) 

każda, („Akcje Serii A”). 

3. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej niż wartość nominalna („Cena 

Emisyjna”), nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy Ceną Emisyjną a wartością 

nominalną akcji (agio)- przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki. 

4. Uchylony 

5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub 

niepieniężnymi. 

6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z 

prawem pierwszeństwa. 

7. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.  

§ 6  

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne ulegają 

zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niezależnie 

od postanowień ust. 4 zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie 

może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na 

podstawie uchwały Zarządu Spółki z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji imiennych 

na akcje na okaziciela wymaga dodatkowo jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej. 

Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od, 

odpowiednio, dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania 

zamiany akcji, a w przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – od 

dnia wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą. Żądanie to powinno wskazywać liczbę 

akcji imiennych objętych żądaniem zamiany wraz ze wskazaniem ich numerów. W 

przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego 



Strona 49 z 54 

treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, 

jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym..  

2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską 

akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, wskazany Spółce. 

3. Uprzywilejowanie akcji imiennych może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy, 

kwot należnych do wypłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia likwidacyjnego oraz 

dystrybucji jej aktywów, wynagrodzenia należnego w przypadku umorzenia akcji 

Spółki lub innych praw. 

4. Spółka nie może nabywać własnych Akcji poza przypadkami określonymi w 

Kodeksie Spółek Handlowych. 

5. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy 

w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu Akcji określa sposób i warunki 

umorzenia, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia 

przysługującego Akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego Akcji (przy czym 

dopuszczalne jest umorzenie bez wynagrodzenia, w którym to przypadku uchwała 

Walnego Zgromadzenia będzie zawierać uzasadnienie umorzenia bez 

wynagrodzenia), podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału 

zakładowego, a także zawiera upoważnienie dla Zarządu do nabycia Akcji w celu 

umorzenia. 

7. O ile uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 4/5 oddanych głosów 

nie postanowiono inaczej, każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia akcji 

nowej emisji lub innych papierów wartościowych proporcjonalnie do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru) w kapitale zakładowym Spółki. 

§ 7  

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze 

subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej. 

3. Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia akcji nowej emisji emitowanych przez 

Spółkę proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki 

(„Prawo poboru”). W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić 

Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 

4. Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia Prawa 

poboru, któryś z Akcjonariuszy nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, 

Zarząd Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje Akcjonariuszom wykonującym prawo 

poboru, proporcjonalnie do liczby Akcji przysługujących takim Akcjonariuszom w 

kapitale zakładowym Spółki w dniu wykonania tego uprawnienia. 

§ 8  

Uchylony. 

§ 9  

1. Organami Spółki są: 

a) Zarząd; 
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b) Rada Nadzorcza; oraz 

c) Walne Zgromadzenie. 

§ 10  

1. Zarząd Spółki będzie składał się z 1 (jednego) lub większej ilości członków. 

2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani i odwoływani 

przez Radę Nadzorczą.  

3. Członkowie Zarządu powoływani będą na 4 (czteroletnią) kadencję. 

4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej w dniu odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa 

również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

§ 11  

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach niezastrzeżonych do decyzji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. Przed podjęciem czynności, 

która dla swej skuteczności wymaga zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej Spółki, Zarząd będzie zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody. 

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, zarówno gdy uzna on 

zwołanie takiego posiedzenia za konieczne, jak również natychmiastowo w 

przypadku zgłoszenia takiego żądania przez jednego z członków Zarządu. W 

przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub niepodjęcia przez niego wymaganych 

powyżej działań, każdy członek Zarządu uprawniony będzie do zwołania posiedzenia 

Zarządu. Zaproszenie na posiedzenie określać będzie dzień, godzinę oraz miejsce 

posiedzenia.  

4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności 

Prezesa Zarządu, posiedzeniom przewodniczyć będzie członek Zarządu wyznaczony 

przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – posiedzeniom 

przewodniczyć będzie członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków 

Zarządu obecnych na posiedzeniu. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu 

zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

§ 12  

1. Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: 

(a) w przypadku zarządu jednoosobowego: jedyny członek zarządu uprawniony 

będzie do samodzielnej reprezentacji spółki; 

(b) w przypadku zarządu wieloosobowego: spółkę reprezentować będzie 2 (dwóch) 
członków zarządu działających łącznie. 

§ 13  

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności.  
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§ 14  

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) 

członków. Jeśli Spółka jest spółką publiczną, minimalna liczba członków Rady 

Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć). W przypadku złożenia żądania wyboru Rady 

Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się 

wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.  

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 

również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

  

5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: 

pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z 

innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu 

uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji 

powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 

dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących 

kooptacji wynosi co najmniej dwóch.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce 

pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka 

Rady Nadzorczej.   

8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze 

kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o 

zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania 

wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd 

lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści punkt w 

porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w 

drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.. 

§ 15  

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane są 

przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez 

przesłanie wszystkim jej członkom zawiadomień w formie pisemnej lub w formie e-

mail - na adres poczty elektronicznej wcześniej wskazany przez każdego członka 

Rady Nadzorczej - w terminie 5 (pięciu) dni poprzedzających planowany termin 

posiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą 

zgodę na przeprowadzenie jej posiedzenia bez formalnego zwołania. Zawiadomienie 

o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać datę (posiedzenie powinny 

odbyć się w Dniu Roboczym), godzinę oraz planowany porządek obrad. Wszelkie 
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dokumenty oraz materiały odnoszące się do poszczególnych punktów porządku obrad 

powinny zostać doręczone wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej 

niż 3 (trzy) razy w ciągu roku obrotowego. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w przypadku, gdy wszyscy jej 

członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz gdy 

przynajmniej 4 członków Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu. 

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną głosów. 

Głosowanie tajne zarządzane jest w przypadku podejmowania uchwały w przedmiocie 

spraw osobowych oraz w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków Rady 

Nadzorczej zażądał przeprowadzenia głosowania tajnego. 

5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

6. W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach przez oddanie głosu na piśmie poprzez innego członka Rady 

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad w trakcie danego posiedzenia. 

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w jednej z form wskazanych 

w zdaniu poprzedzającym może być zarządzone przez podmiot zwołujący posiedzenie 

Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy 

wykorzystaniu jednego z powyższych sposobów wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy 

jej członkowie zostali uprzednio poinformowani o proponowanej treści uchwał.  

8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający sposób jej działania. 

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi przepisami prawa 

i niniejszym Statutem należy:  

1) powoływanie firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki 

2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu  

3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości. 

§ 16  

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień 

przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia 

na adres akcjonariuszy uwidoczniony w rejestrze akcjonariuszy. Zamiast listu lub 

przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, na 

adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na 

wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w 

sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno 

być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 
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5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. 

6. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym 

paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za 

wskazane. 

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W 

przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do 

niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu 

spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone 

po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas 

zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy 

złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

10. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać 

sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. 

§ 17  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek 

handlowych, w innych przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem 

postanowień §15 ust. 9 Statutu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

§ 18  

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 

(a) kapitał zakładowy; 

(b) kapitał zapasowy; 

(c) kapitały rezerwowe; 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały oraz 

fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. 

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem  

§ 19  

1. Akcjonariusze proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, mają prawo do 

udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
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rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

Akcjonariuszom. 

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne 

Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę 

Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 

dywidendy). 

3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Spółka może samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki 

wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. 

§ 20  

1. Spółka może zostać rozwiązana lub zlikwidowana w okolicznościach przewidzianych 

prawem lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Członkowie Zarządu powoływani są na likwidatorów Spółki, chyba że Walne 

Zgromadzenie postanowi inaczej. 

§ 21  

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie, podlegają odpowiednim 

przepisom prawa, w szczególności Kodeksowi Spółek Handlowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


