Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie pod numerem KRS 0000718186

DOKUMENT OFERTOWY
Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie został sporządzony przez Moonlit S.A. z siedzibą
w Krakowie w związku z emisją nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 499 999 (czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E Spółki.
Cena 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 5 zł (pięć złotych).
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w
rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent planuje niezwłocznie po zarejestrowaniu emisji Akcji Oferowanych w KRS podjęcie działań
zmierzających
do
wprowadzenia
Akcji
Oferowanych
do
ASO.
Dokument Ofertowy został sporządzony w Krakowie, w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie
Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

WSTĘP
1.

Tytuł

Dokument Ofertowy
2.

3.

Dane emitenta
Firma:

Moonlit spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków, adres: ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków

Adres poczty elektronicznej:

contact@moonlit.games

Strona internetowa:

moonlit.games

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000718186

Regon

362001973

NIP

9452185161

Dane sprzedającego

Nie dotyczy - istniejące akcje Emitenta nie są przedmiotem Oferty.
4.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych
oferowanych w ramach niniejszej oferty realizowanej w trybie art. 37a ustawy 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 2019 r. poz. 623 ze
zm.)

Dokument Ofertowy przygotowany został w związku z publiczną ofertą nie mniej niż 1 (jednej) i nie
więcej niż 499 999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
akcji zwykłych, na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda akcja.
5.

Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze
wskazaniem zabezpieczenia

W związku z Ofertą Akcji Oferowanych nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie
występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący).
6.

Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Oferowanej wynosi 5 zł (pięć złotych).

MOONLIT S. A. | DOKUMENT OFERTOWY

7.

Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i
zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym, jak również że jest on jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich
ofercie i emitencie

Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem w zakresie dotyczącym
Oferty, zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Emitencie.
8.

Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym oferta może być prowadzona na
podstawie dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie

Akcje Nowej Emisji są oferowane w trybie oferty publicznej na podstawie dokumentu określonego w
art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie oferta publiczna papierów
wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie
mniej niż 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 informacje o tej ofercie.
Dokument Ofertowy jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:
I.
podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe,
informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
II.
podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji
papierów wartościowych;
III.
podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
IV.
oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.
Oferta spełnia powyższe warunki, a Dokument Ofertowy jest sporządzony i udostępniony zgodnie ze
wskazanym powyżej przepisem Ustawy o Ofercie.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
9.

Data ważności Dokumentu Ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące dokument
ofertowy zostały uwzględnione w jego treści

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2020 r. Termin
ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem
przydziału Akcji Oferowanych. W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty,
ważność Dokumentu Ofertowego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o
tym fakcie w sposób, w jaki Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości, to jest
na stronach internetowych Emitenta: moonlit.games, w formie informacji aktualizującej oraz w formie
raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
10.

Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie ofertowym, w okresie jego
ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu
Ofertowego lub informacji w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji będą
udostępniane do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument
Ofertowy, w formie informacji aktualizującej, opublikowanej niezwłocznie, nie później niż w terminie
24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji.
Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji
zawartych w Dokumencie Ofertowym, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które
wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między opublikowaniem Dokumentu Ofertowego a
zakończeniem okresu subskrypcji, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w informacji
aktualizującej wskazującej na znaczący czynnik, istotny błąd lub niedokładność.
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Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed publikacją informacji aktualizującej, o
której mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje prawo do cofnięcia złożonego zapisu, z którego mogą
skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji takiej informacji aktualizującej, pod
warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa
powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu subskrypcji. Ostateczny termin
wygaśnięcia prawa do cofnięcia złożonego zapisu określa się w informacji aktualizującej. Uchylenie
się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w sposób właściwy
dla składania zapisów na Akcje Oferowane określone w pkt “Zasady składania Zapisów oraz płatności
za Akcje Oferowane”.
Informacja aktualizująca zawiera wyraźnie informacje dotyczące prawa do cofnięcia złożonego
zapisu na Akcje Oferowane wraz z instrukcją, jak z przedmiotowego prawa skorzystać.
Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości również inne informacje dotyczące Oferty, w tym
informację o jej zakończeniu, w dowolnej formie, w sposób w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy. Opublikowanie przez Emitenta takiej innej informacji dotyczącej Oferty, jak również
informacji aktualizującej w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji, nie będzie
aktualizowało po stronie inwestorów prawa do cofnięcia złożonego zapisu na Akcje Oferowane.
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DANE O EMITENCIE
1.

2.

NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z
ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ,
IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER
WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Firma:

Moonlit spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków, adres: ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków

Adres poczty elektronicznej:

contact@moonlit.games

Strona internetowa:

www.moonlit.games

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000718186

Regon

362001973

NIP

9452185161

WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI, JEŻELI JEST OZNACZONY

Zgodnie z § 4 Statutu, czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
3.

WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONA SPÓŁKA

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego i działa na podstawie przepisów Kodeksu
Spółek Handlowych, Statutu Spółki Moonlit S.A. i innych właściwych przepisów prawa.
Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki Moonlit Sp. z o.o. w Moonlit S.A. na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moonlit Sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2017 r.
(repertorium A nr 3365/2017) przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską z Kancelarii notarialnej
Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej, Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul.
Świętokrzyskiej nr 18.
4.

WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU,
WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA JEST
PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA − PRZEDMIOT I
NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ

Postanowienie o wpisie spółki Moonlit S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS zostało wydane przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14
lutego 2018 r.
Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000718186. Do utworzenia Spółki nie było
wymagane uzyskanie żadnego zezwolenia.
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KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA

5.

DATA

WYDARZENIE

24.11.2017 r.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moonlit sp. z o.o. w sprawie
zmiany formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

14.02.2018 r.

Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS Emitenta w formie spółki akcyjnej pod
firmą: Moonlit S.A.

23.05.2018 r.

Uchwała ZWZ w sprawie emisji akcji serii D

15.03.2018 r.

Premiera gry „Check Your 6”, której produkcja w całości została zrealizowana przez
Spółkę na zlecenie, na podstawie licencji gry planszowo-bitewnej o tym samym tytule

26.06.2019 r.

Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) i tym samym
uzyskała status spółki publicznej

III kw. 2019 r.

Spółka rozpoczęła prace nad “Model Builderem” - pierwszym symulatorem składania
modeli na PC

12.08.2019 r.

Zawarcie umowy z wydawcą Frozen District na współpracę nad nową produkcją “Dog
Trainer” - symulatorem tresury psów

23.03.2020 r.

Ujawnienie rynkowi tytułu i szczegółów dotyczących “Dog Trainer”, który dostał się do
zestawienia Top Wishlist platformy Steam w dwa dni.

14.04.2020 r.

Wydanie gry “Deadliest Catch: The Game”, zrealizowanej przy współpracy z Ultimate
Games S.A.

21.05.2020 r.

Uchwała NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
Oferowanych Akcji oraz zmiany Statutu Spółki

18.06.2020 r.

Udostępnienie demo “Model Builder” w ramach The Steam Game Festival

Źródło: Emitent.

OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ
ZASAD ICH TWORZENIA

6.

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i
fundusze: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy.
Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki
wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Podsumowanie w
zakresie dotychczas zarejestrowanych akcji zawiera poniższa tabela:
SERIA
AKCJI

LICZBA
AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

DATA
UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

A

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

B

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.
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C

1 202 000

1 202 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

D

1 000 000

1 000 000

na okaziciela

0,10 PLN

2,00 PLN

23.05.2018 r.

09.07.2018 r.

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki na pokrycie straty należy utworzyć kapitał
zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Spółki,
do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, a pozostałe − po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez
akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie
będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). W tym zakresie zgodnie z § 8 ust. 4 Statutu
Spółki, Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może na pokrycie szczególnych strat lub
wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.
Zgodnie § 8 ust. 5 Statutu Spółki o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału
zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z
szacunkowymi wynikami Spółki na wskazany dzień bilansowy (ostateczna wartość tych pozycji
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.).
KAPITAŁ WŁASNY (PLN)
Kapitał własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy

30 czerwca 2020 r.

1 636 073,01
500 000,00
1 952 357,91

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-747 892,42
-68 392,48
0,00

Źródło: Emitent.

7.

INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.
8.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z
OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI
AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa
do objęcia akcji.
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9.

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

W Spółce nie został wprowadzony kapitał docelowy.
10.

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

Akcje Emitenta notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
11.

INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO
PAPIEROM WARTOŚCIOWYM

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating.
12.

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

Spółka jest jednostką stowarzyszoną Grupy kapitałowej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Ofertowego PlayWay S.A. posiada 1.202.000 akcji, stanowiących 24,04%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1.202.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 24,04% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Na datę Dokumentu Ofertowego Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek
jednostkach zależnych.
Struktura akcjonariatu Spółki została przedstawiona w pkt. 22 niniejszego rozdziału Dokumentu
Ofertowego.
13.

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

13.1.

Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności
operacyjnej

Moonlit to krakowskie studio zajmujące się produkcją multiplatformowych symulatorów, których
tematyka związana jest z ludzkimi pasjami. Obecnie studio pracuje nad dwoma projektami: Model
Builder oraz Dog Trainer. Aby zmaksymalizować szanse odniesienia sukcesu, studio porzuciło
strategię realizowania wielu projektów jednocześnie i koncentruje wszystkie swoje wysiłki na dwóch
tytułach, które poddane zostały bardzo skrupulatnym badaniom i analizom marketingowym. Jest to
to jedna z podstaw świadomej strategii biznesowej Spółki. Korzyści jakie niesie za sobą powyższa
strategia są następujące:
● pełne wykorzystanie kreatywnego potencjału i komunikacji w obrębie zespołu,
● stworzenie tytułów o możliwie najwyższej jakości, osiągniętej poprzez zwiększoną liczbę
iteracji i wdrożenie mechanizmów otrzymywania feedbacku,
● realizowanie przemyślanej i kompleksowej strategii marketingowej i kreowanie spójnego
wizerunku studia.
Projekty Moonlit realizowane są w oparciu o opracowane przez studio fundamenty działania:
I.
Tworzenie zmotywowanego, zgranego zespołu specjalistów połączonego wspólną wizją.
II.
Kierowanie się dogłębnymi analizami rynku oraz badaniami oczekiwań grupy odbiorczej w
procesie tworzenia koncepcji i podejmowania decyzji produkcyjnych.
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III.
IV.

Dążenie do możliwie najwyższej jakości produktu realizowane poprzez jego ciągłą iterację.
Tworzenie gry razem z graczami, zaangażowanymi w projekt influencerami i specjalistami.

Ponadto Spółka nieustannie weryfikuje skuteczność obranych strategii, testuje stan produkcji, a
także regularnie zbiera opinie branżowych ekspertów, dziennikarzy oraz inwestorów.
Integralną częścią procesu projektowania, produkcji i strategii marketingowej jest tworzenie
rozpoznawalnego brandu Moonlit. To element długofalowej strategii budowania bazy klientów
związanych z produktami marki. Studio planuje osiągnąć ten cel poprzez:
● tworzenie produktów bardzo wysokiej jakości z istotnym wsparciem graczy,
● kreowanie aktywnej społeczności w grze oraz na portalach społecznościowych,
● stałe udoskonalanie i rozbudowywanie projektów w modelu GDaaS.
Strategia rozwoju

13.2.

W związku ze zmianami jakie zaszły w Spółce w miesiącach poprzedzających publikację niniejszego
dokumentu (m.in. zmiana planu wydawniczego, wzmocnienie kompetencyjne Zarządu i Rady
Nadzorczej, zmiana Autoryzowanego Doradcy, zmiana biura księgowego i polityki rachunkowości,
wprowadzenie nowych standardów budżetowania i strukturyzowania kosztów), przeobrażeniu uległa
jej długoterminowa strategia działania. Wnioskiem ze zdobytych przez Zarząd doświadczeń, jest
ograniczenie pipeline’u produkcyjnego oraz ukierunkowanie na realizację oryginalnych gier wideo w
segmencie symulatorów, adresowanych do niezagospodarowanych nisz o dużym potencjale
sprzedażowym, wykonanych z bardzo wysoką jakością graficzną i dbałością o detal. Zadaniem
Zarządu jest skupienie firmy na produkcji mniejszej liczby gier równolegle oraz wytworzenie ich w
maksymalnie wysokiej jakości. W ocenie Spółki staranność i pieczołowitość w tworzeniu
dopracowanych i wspieranych przez lata projektów, zbuduje z czasem zaufanie i lojalność graczy, co
z kolei przeniesie się na regularne i wysokie wpływy.
Podsumowując, w strategii Emitenta ilość została zastąpiona przez wartość, rozumianą jako:
● pasja zespołu chcącego dać graczom godziny dobrze spędzonego czasu,
● dbałość o członków zespołu, dzielenie się sukcesem Spółki (m.in. programy motywacyjne),
● solidny fundament Spółki (ład korporacyjny, zadbana struktura prawna),
● zdrowe finanse Spółki,
● profesjonalni, doświadczeni partnerzy,
● przejrzysta komunikacja z akcjonariuszami.
Zmiany przeprowadzone w Spółce w ciągu 12 miesięcy poprzedzających publikację Dokumentu
Ofertowego są poparte analizami i konsultacjami na temat dotychczasowego działania procesów
produkcyjnych, administracyjnych oraz doboru i oceny potencjału komercyjnego realizowanych gier.
Opisany wyżej ‘turnaround’ strategiczny ma na celu uniknięcie powtórzenia błędów popełnionych na
początku własnej działalności wydawniczej Moonlit, w założeniach co do możliwości marketingowych
studia (budżety oraz zasięgi). W szczególności, poprawa nastąpiła poprzez wdrożenie podejścia
Marketing Driven Development, którego pozytywne efekty można ujrzeć w sukcesach obu aktualnie
realizowanych projektów Spółki: Model Builder i Dog Trainer. Zmiany w strukturach Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz wśród doradców Spółki, mają na celu odciążenie zespołu od wszelkich kwestii
niezwiązanych z produkcją gier, jednocześnie wprowadzając do firmy kadrę o dużym doświadczeniu
administracyjnym, a także w obrębie prawa spółek kapitałowych i giełdy.
Do 2022 roku Emitent zamierza wydać dwie gry: Model Builder oraz Dog Trainer, których wyczerpujące
opisy
zaprezentowane
zostały
w
dalszej
części
Dokumentu
Ofertowego.
Od stycznia 2021 rozpoczęte będą również prace nad technologią High Definition Water System,
realizowaną w ramach konkursu GameInn. Spółka planuje wykorzystanie tej technologii w swoim
kolejnym projekcie, który znajduje się obecnie w fazie koncepcyjnej i którego odsłona nastąpi w 2022
roku.
Spółka planuje zapewnić wydłużony model sprzedaży swoich produktów, poprzez zastosowanie
nowoczesnego i dochodowego modelu produkcyjno-wydawniczego Game Development as a Service
(GDaaS). Polega on na przedłużaniu cyklu życia dzięki implementacji uwag i próśb graczy,
publikowanie dodatków (DLC) rozszerzających fabułę i czas rozgrywki. Model ten zapewnia:
●
●

●

istotne zwiększenie zadowolenia pośród graczy, którzy nabyli produkt w okolicy debiutu, co
zwiększa prawdopodobieństwo zachęcenia nowych graczy poprzez polecenie,
docieranie do nowych graczy dzięki obietnicy najwyższej jakości produktu, m.in. umożliwienie
konstruowania swoich ulubionych modeli lub doposażenia warsztatu (Model Builder) lub
udostępnienie akcesoriów do tresury psów, nowych ras itd. (Dog Trainer),
pełne wykorzystanie utworzonego IP i lepszy zwrot całości inwestycji w daną serię gier,
poprzez lepsze wykorzystanie bazowych materiałów (IP, marka).
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W procesie turnaroundu strategicznego Spółka otrzymała wsparcie od obecnych w akcjonariacie
inwestorów, zarówno branżowych, jak również inwestorów indywidualnych, wyspecjalizowanych w
sektorze technologicznym i game-dev. Spółka posiłkowała się również rozlicznymi konsultacjami z
ekspertami branżowymi.
Dzięki tym inicjatywom oraz determinacji Zarządu, Spółka z powodzeniem przebrnęła przez czas
przemian, jakie miały miejsce w pierwszej połowie 2020 r.
Zespół Emitenta

13.3.

ZESPÓŁ KREATYWNY
9 osób - trzon zespołu stanowią programiści, graficy i designerzy, posiadający długoletnie
doświadczenie
w
branży
gier
wideo.
●

Michał Gardeła - Chief Executive Officer. Odpowiedzialny za realizację firmowej strategii i
wdrażanie wizji studia. Nadzoruje prace zespołów deweloperskich oraz marketingowych.
Jest Product Ownerem wszystkich wewnętrznych projektów Spółki. Studiował informatykę na
Politechnice Krakowskiej, na wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie w ramach
pracy inżynierskiej opracowywał silnik gier wideo 2D z autorskim systemem fizyki oraz
renderowania grafiki na urządzenia mobilne oraz PC. Studia przerwał ze względu na rosnące
zapotrzebowanie pełnego zaangażowania zawodowego w rozwój Moonlit w 2015 r., dostając
się do czołówki laureatów programu dotacji “Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”
realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR). W latach 2013-2015
był członkiem Studenckiego Koła Naukowego twórców gier SKN Shader na Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie. Jest certyfikowanym deweloperem Unity. Prowadził szkolenia z
programowania gier i pracy z silnikiem Unity. Początki kariery w branży IT rozpoczynał jako
specjalista/administrator systemowy i programista w firmach zajmujących się energią
odnawialną - Energeko (2010-2011) oraz pośrednictwem pracy - InterJob (2011-2013). Przygodę
z branżą gier komputerowych rozpoczął w 2012 r. jako Freelance Developer, tworząc własne
gry na urządzenia mobilne, które zostały pobrane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy na
platformie Android.
Na jego 9-letnie doświadczenie w branży gier wideo składają się m.in następujące stanowiska.:
○ Programmer w Netigen (twórca silnika do gier 2D na urządzenia mobilne),
○ Chief Technical Officer w Moonlit (twórca wewnętrznych standardów firmowych,
bibliotek itp.),
○ Chief Operations Officer w Moonlit (nadzór prac projektowych i marketingowych),
○ Kierownik B+R w Moonlit (Projekt Angular Light - realizowany z grantu NCBiR),
○ Chief Executive Officer w Moonlit.

●

Maciej Siwek − Lead Game Designer. Odpowiedzialny przede wszystkim za spójną wizję
projektów oraz analizę rynku. Przewodzi działom rozgrywki, narracji i doświadczenia graczy.
Na jego 10-letnie doświadczenie w branży gier wideo składają się m.in następujące
stanowiska.:
○ Producer w Artifex Mundi S.A.,
○ Marketing Manager w Artifex Mundi S.A.,
○ Creative Director w Moonlit.

●

Grzegorz Chyb − Producer. Odpowiedzialny za koordynację zespołów produkcyjnych, a także
planowanie i nadzorowanie realizacji produkcji. Swoje zrozumienie procesów wdrażania
nowych pomysłów, czerpie z wieloletniej pracy programistycznej. Na jego 8-letnie
doświadczenie składają się stanowiska:
○ Programmer w Netigen Kluzowicz sp.j. (ponad 5 milionów pobrań aplikacji
muzycznych, które samodzielnie programował),
○ Programmer w Moonlit,
○ Producer w Moonlit.

●

Daniel Wojnarowski − Chief Technical Officer. Odpowiedzialny za opracowanie i
implementację corowych systemów, wdrażanie nowych narzędzi oraz utrzymanie standardów
kodu. Na jego 5 lat doświadczenia w branży składają się m.in.:
○ Senior programmer w Moonlit,
○ Wykładowca na AGH oraz WSEI.
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●

Mateusz Biedrzyński − Senior Programmer. Odpowiedzialny za implementację systemów
rozgrywki oraz tworzenie narzędzi do pracy dla zespołu. Na jego 5-letnie doświadczenie w
branży składają się m.in.:
○ Programmer w Moonlit,
○ Senior Programmer w Moonlit.

●

Piotr Kotula − 3D Artist. Odpowiedzialny za tworzenie modeli 3D, animację postaci i obiektów
oraz przygotowywanie teaserów. Zapewnia wsparcie techniczne działowi 3D. Na jego ponad
4 lata doświadczenia w branży składają się m. in.:
○ 3D Artist/Animator w Moonlit.

●

Filip Papierzyński − 3D Artist. Odpowiedzialny przede wszystkim za design środowisk growych,
ich implementację, artystyczną spójność oraz funkcjonalność. Na jego 3-letnie doświadczenie
w branży składają się m.in.:
○ 3D Environmental and Texture Artist w Moonlit,
○ Współrealizator outsource projektów VR i AR.

●

Jakub Zych − 3D Animator. Odpowiedzialny za planowanie i wykonywanie rigów oraz animacji
postaci wraz z ich implementacją jak i tworzenie i montaż materiałów marketingowych takich
jak teasery. Na jego 2-letnie doświadczenie w branży składają sie m.in następujące
stanowiska:
○ 3D artist w Moonlit,
○ 3D animator w Moonlit,
○ Game Animation Workshops w Ianimate.

●

Michał Beniowski − QA Analyst. Odpowiedzialny za kontrolę jakości, szukanie błędów w grze,
pomoc przy ich rozwiązywaniu oraz feedback dotyczący rozgrywki. Posiada doświadczenie w
pracy na stanowisku Quality Assurance Engineer w Moonlit.

ZESPÓŁ KORPORACYJNY
2 osoby - zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wspierali publiczne i niepubliczne
spółki z branży gier wideo.
●

Maciej Kowalówka - Chief Operating Officer. Odpowiedzialny za stronę korporacyjną Spółki,
m.in. nadzór finansów, procesów prawnych i dokumentacji. Z wieloletnim doświadczeniem w
prowadzeniu i zarządzaniu spółkami. Współzałożyciel i Prezes nowotarskiego cateringu
dietetycznego Love Catering. Prywatny inwestor oraz Radca Prawny.

●

Andrzej Szafraniec - Head of Legal. Doradza Moonlit od strony prawnej i koordynuje wszelkie
procesy prawne w Spółce. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i
zarządzaniu procesami prawnymi spółek z różnych branż, w tym Starward Industries S.A.
Wiedzę i umiejętności zdobywał m.in. w firmach notowanych na rynku NewConnect.

RADA NADZORCZA
Członkowie Rady Nadzorczej nie tylko weryfikują bieżące działania Spółki, ale są również
zaangażowani w strategię rozwoju Moonlit, oferują wsparcie w obszarach biznesowych i
korporacyjnych, w większości także jako specjaliści posiadający rozległą wiedzę na temat branży
gamingowej.
●

Dawid Sękowski
Absolwent Uniwersytetu
ekonomiczne.

Ekonomicznego

w

Krakowie,

posiada

wyższe

wykształcenie

Od 2002 roku związany z branżą IT poprzez spółkę Comarch S.A., od 10 lat zarządza działem
handlowym rozwijając sprzedaż na rynku skandynawskim. Od 2013 r. inwestor indywidualny na
GPW oraz NC, ze szczególnym sentymentem do branży game-dev. Od 2018 r. zasiada w Radzie
Nadzorczej krakowskiej spółki Starward Industries S.A.

●

Tomasz Muchalski
Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył
również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych. Współzałożyciel i prezes zarządu Everest
Consulting sp. z o. o. (od 2004 r.) i Strict Minds sp. z o. o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor
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zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety
Giełdy i Inwestorów “Parkiet”, specjalizujący się w branży IT.
Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik “Nowe Technologie”. Współpracował z takimi
tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro
analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży
informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej
nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w
konkursie Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A.. Od 2016 r.
pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Tower Investments S.A. Od 2017 r. pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej 7Levels S.A., od 2018 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Thorium
Space sp. z o.o., gdzie jest również wspólnikiem, od 2019 r. członka Rady Nadzorczej
Nanogroup S.A., a także zasiada w zarządach Eurostock Media sp. z o.o. oraz Adventure
Explorers sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2020 r. jest członkiem Rady
Nadzorczej
Bloober
Team
S.A.
●

Jacek Głowacki
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od września 2016 r. odpowiedzialny za business
development i strategię rozwoju w iFun4all S.A., obecnie Draw Distance S.A.
W okresie od stycznia 2016 r. do września 2016 r. business developer w Techland Sp. z o.o. W
latach 2011-2015 redaktor działu Technologie i Gry w Onet.pl S.A. Członek Rady Programowej
Fundacji Indie Games Polska, wielokrotny wykładowca i juror Game Connection Europe, Digital
Dragons, GIC, PGA, Pixel Heaven, Akademii KPT, Pyrkonu i innych. Od 2019 r. członek Rady
Nadzorczej 7LEVELS S.A.
Negocjował i współnegocjował szereg umów wydawniczych i inwestorskich z takimi
partnerami jak np. inXile, Curve Digital, Klabater, Techland, Microsoft, Paradox Interactive,
Onyx Finances.

●

Jakub Wójcik
Założyciel największego polskiego serwisu o grach niezależnych 1ndie World, i przez pierwsze
lata jego istnienia redaktor naczelny. Współorganizator wystawy „Digital Dreamers”
poświęconej historii polskich twórców gier video, sfinansowanej przez MSZ i wystawionej w
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a następnie polskich
placówkach za granicą.
Jeden z założycieli Fundacji Indie Games Polska, prezes zarządu fundacji. W ramach
działalności tejże, przez ostatnie dwa lata animuje życie polskiej branży gier i społeczności
twórców niezależnych, m.in. przez organizację polskich stoisk na międzynarodowych
imprezach targowych, prowadzenie programu akceleracyjnego. Od 2019 r. członek Rady
Nadzorczej Movie Games S.A.

●

Jakub Trzebiński
Posiada doświadczenie dziennikarskie w mediach związanych z rynkiem gier wideo, m.in. CDAction i Polygamia.pl. Obecnie jako członek Zarządu PlayWay S.A., gdzie zasiada od 2016 r.
odpowiada m.in. za obecność globalnych marek w grach należących do tej spółki oraz
sprawuje opiekę producencką nad tworzonymi przez PlayWay S.A. grami, nawiązywanie relacji
medialnych i biznesowych. Od 2019 r. wspólnik w MD Games sp. z o.o., a od 2020 r. również w
100 Games sp. z o.o. Od 2019 r. wspólnik w MD Games sp. z o.o., a od 2020 r. również w 100 Games sp. z

o.o. Członek Rad Nadzorczych spółek: Duality S.A. (od 2018 r.), Polyslash S.A. (od 2019 r.), Circlegames S.A.
(od 2019 r.), Freemind S.A. (od 2019 r.), Sonka S.A. (od 2017 r.), Drago Entertainment sp. z o.o. (od 2019 r.),
Degenerals S.A. (od 2018 r.), Atomic Jelly S.A. (od 2002 r.), Rockgame S.A. (od 2019 r.), Big Cheese Studio sp. z
o.o. (od 2020 r.).

Absolwent
●

Uniwersytetu

Warszawskiego

na

Wydziale

Polonistyki.

Mateusz Grabowski
Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, związany z branżą IT od 2014 r. Posiada
5-letnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowo-technologicznym, gdzie odpowiadał za
jakość tworzonych produktów. Od 2019 r. współwłaściciel firmy Investimetric sp. z o.o., która
specjalizuje się w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorach fintech oraz realizuje
projekty informatyczne w kraju i za granicą.
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13.4.

Produkty Emitenta

W 2020 roku doszło do fundamentalnych i strategicznych zmian w planie wydawniczym Spółki. Po
wnikliwej ewaluacji i podjęciu szeregu działań mających na celu testowanie potencjału projektów,
Zarząd zdecydował o maksymalnej koncentracji mocy produkcyjnych na dwóch projektach
gamingowych: Model Builder oraz Dog Trainer. W uznaniu Zarządu zbudowanie wysokiej wartości
Spółki i wyróżnienie się na coraz mocniej zagęszczonym rynku, jest możliwe jedynie poprzez
przekazanie graczom gier dopracowanych i emanujących wyczuwalną pasją developerów do samej
produkcji.
W ramach dofinansowania przyznanego w IV edycji programu GameInn, realizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Spółka planuje też od 2021 r. rozpocząć prace nad technologią
HDWS (High Definition Water System), tj. nad projektem opracowania technologii realistycznego
graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity.

13.4.1. Model Builder
Model Builder to gra z gatunku symulatorów, w której użytkownik wciela się w rolę profesjonalnego
modelarza. Produkcja kierowana jest do wcześniej niezagospodarowanej niszy gier wideo o tematyce
modelarstwa. Jednocześnie projekt charakteryzuje się coraz bardziej popularnym modelem
rozgrywki, w którym nie ma nacisku na rywalizację czy destrukcję jak w większości gier
mainstreamowych, a zamiast tego roztaczane jest lekkie, odstresowujące doświadczenie, w którym
można dać upust swojej kreatywności. Dodatkowo, w przeciwieństwie do pozostałych tytułów, gra
będzie wykorzystywać elementy synchronicznego trybu kooperacji, w którym gracze będą mogli
wymieniać się między sobą modelami oraz je dokańczać i modyfikować po poprzednim właścicielu.
Do bezpośredniego otoczenia referencyjnego projektu należą takie gry jak:
1. PC Building Simulator
2. Car Mechanic Simulator
3. House Flipper
4. Cooking Simulator
5. Tank Mechanic Simulator
6. MONZO: Digital Model Builder (mobile)
Tytuły te cechuje podobny do Model Buildera system rozgrywki - pozwalający na swobodną,
odstresowującą grę, jednocześnie udostępniając tryb kariery, w którym można doświadczyć
satysfakcji z rozwoju rozgrywki i własnych postępów. Ponadto, z projektów tych można wynieść wiele
praktycznej wiedzy, która znajduje przełożenie na umiejętności w rzeczywistości. Model Builder
zaplanowany jest w taki sposób, aby zarówno profesjonalni modelarze, hobbyści czy nowicjusze, byli
w stanie przenieść zdobyte umiejętności do faktycznego sklejania modeli - i odwrotnie - aby
umiejętności, które już posiadają, znalazły odzwierciedlenie w efektach modelowania w grze.
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Zakładany podział zainteresowania obszarami gry ze względu na posiadane doświadczenie
modelarskie, Spółka określa następująco:
1. Nowicjusze - gra umożliwia wygodne, instruujące rozpoczęcie przygody z modelarstwem, bez
ponoszenia znacznych wydatków finansowych.
2. Hobbyści - rozwój umiejętności dzięki dostępowi do bardziej profesjonalnego sprzętu,
nielimitowanych zasobów i możliwości eksperymentowania.
3. Profesjonaliści - umożliwienie wirtualnego testowania farb, zaawansowanych i
czasochłonnych w wykonaniu modeli i dioram oraz testowania efektów złożonych technik
modelarskich, bez ponoszenia faktycznego ryzyka i znacznych kosztów w rzeczywistości.
Aspekt kreatywny rozgrywki jest najistotniejszym elementem produkcji, do którego Spółka przykłada
bardzo dużą uwagę. Model Builder będzie pozwalał na niemal nielimitowaną możliwość składania i
prezentacji modeli. Przeprowadzona przez Spółkę analiza gier z bezpośredniego otoczenia,
konsultacje z ekspertami oraz transparentna komunikacja ze społecznością zgromadzoną wokół
tytułu, pozwoliły określić aspekt swobody kreatywnej i realizmu, jako najbardziej istotny element
produkcji. Wokół tego założenia Moonlit zamierza rozbudować dodatkowe mechaniki, takie jak:
możliwość opowiadania historii przez stworzone dzieło,
budowanie galerii ukończonych projektów,
zdobywanie wiedzy o modelarstwie,
prezentowanie i dzielenie się projektami online,
tryb kooperacji zrealizowany przez wymianę modeli między graczami.
KLUCZOWE CECHY PRODUKTU
Modelarstwo jest wdzięcznym tematem na produkcję gry. Składanie modeli, ich modyfikowanie,
personalizowanie, czy przedstawianie na tle dioram, umożliwia stworzenie wielu interesujących dla
gracza mechanik i rozwiązań:
1. Dopracowany tutorial, zmniejszający barierę wejścia w świat składania modeli.
2. Zaawansowany system składania modeli.
3. Malowanie i ozdabianie modeli.
4. Rozbudowany system składania dioram.
5. Tryb kariery.
6. Galeria ukończonych dzieł gracza.
7. Obszerny Photo Mode.
8. Integracja z Social Media (FB, Discord, Twitch).
9. Ponad 150 achievementów.
10. Pełna oprawa muzyczna i dźwiękowa, obsługująca utwory i stacje radiowe użytkownika.
11. Pełna lokalizacja gry.
12. Tryb Sandbox - odblokowane wszystkie podstawowe mechaniki (pozostałe do odblokowania
po trybie kariery).
13. Przygotowanie gry do cross-promocji: podgląd innych gier w menu głównym gry.
14. Pełne wsparcie najnowszych technologii graficznych (DirectX 12, Raytracing).
15. Day 0 DLC (PEGI 18 - z malowaniem w trybie upojenia / halucynacji - pod kątem streamingu).
16. Tryb kooperacji - wymiany modeli między graczami - planowany jest jako darmowy dodatek
po premierze gry.
TECHNOLOGIA
Model Builder jest grą, w której gracz tworzy wizualne dzieła, za ich pomocą opowiada interesujące
dla niego historie i ostatecznie umieszcza je w kolekcji i dzieli się nimi ze społecznością i znajomymi.
Wizualny aspekt produkcji jest więc bardzo ważnym elementem sukcesu gry. Moonlit posiada
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych technicznie i wizualnie rozwiązań, czego
dowodem jest bogate portfolio ukończonych technologii oraz grono ich odbiorców, do którego
należą takie gry jak House Flipper, The Raft, UBoat, Deadliest Catch, Ultimate Fishing i wiele innych.
Umiejętności technologiczne Spółki zostały również potwierdzone przez NCBiR, poprzez przyznanie
grantu B+R w ramach dwóch edycji konkursu technologicznego dla gier wideo GameINN.
Moonlit ma zamiar wykorzystać zgromadzoną wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji
technologii w tworzeniu gry Model Builder. Zamiarem Spółki jest stworzenie produkcji, która na długie
lata będzie zostawać w pamięci, jako jedna z najładniejszych gier danego okresu. W tym celu spółka
prowadzi rozmowy z dostawcami kart graficznych w celu rozpoczęcia współpracy i maksymalnego
wykorzystania aktualnie istniejącego, najnowszego sprzętu graficznego i możliwości jakich on oferuje.
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PROMOCJA
Gra jest od początku projektowana pod kątem możliwości jej promowania (Marketing Driven
Development). Założeniem Spółki jest stworzenie dzieła, które gracze sami z chęcią będą promować
wśród znajomych oraz na mediach społecznościowych. Model Builder będzie udostępniał narzędzia
do prezentacji swoich dzieł w formie stylizowanych i dostosowanych przez gracza filmików oraz zdjęć
- specjalnego trybu Photo Mode, którego mniej rozbudowaną wariację można oglądać np. w grze
Ghost of Tsushima. Photo Mode będzie udostępniał wachlarz narzędzi i możliwości prezentacji dzieła
i opowiedzenia za jego pomocą własnej historii. Ponadto, Model Builder będzie wspierał możliwość
dzielenia się utworzonymi w Photo Mode projektami w popularnych mediach społecznościowych
(Facebook), za pomocą zintegrowanych mechanizmów sharowania dostępnych już z poziomu gry.
Założeniem projektowym jest również stworzenie gry przyjaznej streamerom - tzn. takiej, która pozwoli
influencerowi na nagranie materiału intrygującego dla swojej społeczności. Rozwiązania, które mają
to umożliwić w projekcie, to integracja mechanizmów wpływu na zachowanie rozgrywki w trakcie
streamowania (Twitch) poprzez ankiety dla widzów - po zagłosowaniu na które w streamowanej grze
dojdzie do zmian zgodnie z ich wynikiem. Będzie to na przykład wybór koloru farb, narzędzi czy
dodatków za influencera. Dzięki temu w trakcie streamowania wzrośnie poziom interakcji między
widzami a influencerem. Takie podejście jest korzystne zarówno dla twórców gry jak i influencerów,
ponieważ z jednej strony pozwala na tworzenie ciekawszych materiałów, a z drugiej strony materiały
na temat gry pojawiają się częściej i cieszą się większą popularnością.
W ramach filozofii produkcji marketing driven development, gra przeszła szereg weryfikacji od fazy
ideowej, aż do trwających aktualnie focus testów i analiz ze społecznością. Kluczowe wskaźniki, które
zadecydowały o podjęciu i kontynuacji produkcji to:
pozytywna analiza otoczenia i brak bezpośredniej konkurencji dla tytułu,
spore zainteresowanie graczy symulatorami o podobnym charakterze,
dobrze odebrana odsłona gry na platformie Steam,
wysoka dzienna ilość dodań projektu do listy życzeń na platformie Steam,
wysokie przełożenie testowych działań marketingowych na wskaźniki marketingowe,
spore zainteresowanie naturalne ze strony graczy,
pozytywny odzew i wsparcie ze strony środowisk modelarskich,
zainteresowanie i chęć współpracy ze strony znanych marek modelarskich,
korzystne dla Spółki oferty ze strony światowej sławy wydawców gier komputerowych,
udane focus testy i pozytywne opinie ekspertów na temat efektów aktualnie trwającej
produkcji,
wiele publikacji i wyróżnień ze strony mediów (m.in najbardziej oczekiwane symulatory 2020),
wczesnoprototypowe demo wyróżnione podczas Steam Games Festival,
dynamicznie rosnąca społeczność wokół gry (Steam, grupy tematyczne, oficjalny serwer
discord).
MOŻLIWOŚCI MARKETINGOWE
Ponieważ Model Builder porusza tematykę faktycznego hobby, oraz ze względu na brak podobnych
gier, produkcja wzbudziła spore zainteresowanie wśród twórców zestawów modelarskich, dodatków
oraz narzędzi i akcesoriów. Spółka dostrzega spory potencjał w możliwości współpracy ze znanymi
podmiotami, czego rezultatem miałoby być pojawienie się fizycznie występujących produktów w wersji
wirtualnej wewnątrz gry. Pojawienie się znanych marek w grze ma pozytywny wpływ na jej promocję i
odbiór przez graczy. Przykładem takiej współpracy jest PC Building Simulator, który posiada wewnątrz
gry produkty większości znanych marek sprzętu komputerowego). Moonlit jest w trakcie rozmów o
potencjalnej współpracy i umieszczeniu produktów wewnątrz gry, z kilkoma światowej sławy
podmiotami z obszaru modelarstwa. Dodatkowo, Spółka rozważa możliwość cross promocji z
licencjodawcami, na zasadzie umieszczenia zniżek na grę wewnątrz fizycznych produktów, w zamian
za promocję na opakowaniach zestawów i narzędzi modelarskich oraz w formie online.
Przyrost zapisów Model Builder do wishlist na platformie Steam, pierwsze 90 dni
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Źródło: Emitent na podstawie danych Steam

Model Builder w przeciągu pierwszych dni pojawienia się jego karty na platformie Steam zyskał spore
zainteresowanie. Należy podkreślić, że wyniki osiągnięto przy praktycznie żadnych nakładach
finansowych, co może dawać wyobrażenie jakiej skali efekty mogą zaistnieć dzięki szerokiej kampanii
marketingowej.
MODEL WYDAWNICZY
Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego Spółka rozważa wydanie projektu Model Builder
samodzielnie, jednak jest również brana pod uwagę współpraca z wydawcą w przypadku gdyby niosła
za sobą wartość dodaną w postaci zasięgu pośród znacznej grupy odbiorców docelowych. Decyzja
ta jest podyktowana łatwością otrzymywania efektów z działań marketingowych, która charakteryzuje
projekt. Produkcja gry jest już od etapu idei prowadzona zgodnie z filozofią Marketing Driven
Development, a sam projekt pomyślnie przeszedł bardzo wiele etapów weryfikacji. Spółka zebrała
także wiedzę i doświadczenie w tym jakimi sposobami najskuteczniej promować projekt oraz jakich
nakładów finansowych potrzebuje aby osiągnąć zadowalające wskaźniki marketingowe
przedpremierowo.
W wypadku otrzymania bardzo korzystnej oferty wydawniczej od zewnętrznego podmiotu współpraca
z wydawcą jest brana przez Spółkę pod uwagę. W założeniu Spółki współpraca taka ma prowadzić
do znacznie zwiększonej widoczności i zasięgów marketingowych produkcji, które przełożą się
bezpośrednio na sprzedaż, przy jednoczesnym zachowaniu przez Spółkę większych zysków w
ostatecznym rozliczeniu. Spółka otrzymała kilka ofert od podmiotów potencjalnie spełniających te
warunki i jest w trakcie rozmów o potencjalnej współpracy.
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13.4.2. Dog Trainer
Dog Trainer to symulator, w którym gracz wciela się w rolę właściciela i trenera swojego wymarzonego
psa. Gra nastawiona jest na kreowanie realistycznego doświadczenia budowania więzi i interakcji z
czworonogiem. Projekt jest ukierunkowany do odbiorców, którzy interesują się tematyką psów lub
chcieliby ją dopiero poznać. Gra ma pozwolić użytkownikowi na odtworzenie wirtualnego
wymarzonego psa lub posiadanego już zwierzaka, np. w celu nauki tresury i nowych sztuczek czy
stworzenie awatara pupila, który już odszedł. Model rozgrywki ma na celu wykreowanie przyjemnego,
odstresowującego doświadczenia, pozostawiając spore pole do rozwoju wiedzy i umiejętności w
zakresie tematyki czworonogów oraz umożliwiając zdobywanie kolejnych osiągnięć, umiejętności i
progresję psa i gracza w wirtualnym świecie.
BACKSTORY
Inspiracją dla projektu Dog Trainer jest firmowa maskotka - Border Collie o imieniu Milo - którego
możemy zobaczyć w teaserze produkcji na jej karcie Steam oraz we wszystkich grafikach
promocyjnych. Milo, pies jednego z członków zespołu, towarzyszy mu niemal codziennie w jego
pracach w studio, czego efektem jest zżycie się wszystkich pracowników Moonlit ze zwierzakiem.
Pomysł na grę narodził się więc automatycznie i naturalnie, w wyniku doświadczeń i więzi jaką firmowy
pupil zbudował z teamem. Analiza idei gry i późniejsze rozważania na temat otoczenia i potencjału
projektu, przypieczętowały decyzję o rozpoczęciu preprodukcji nad grą.
Posiadanie firmowego czworonoga znacznie ułatwia tworzenie projektu, dzięki możliwości obserwacji
i testowania zachowań psa w różnych sytuacjach. Przekłada się to na bardziej realistyczny design
gry. Stały fizyczny dostęp do psa jako wzoru, pomaga także w modelowaniu 3D i tworzeniu animacji.
Dodatkowym atutem są możliwości marketingowe jakie niesie za sobą np. możliwość nagrywania
filmów porównujących sztuczki w rzeczywistości i wirtualne, czy video dev logów z Milo i zespołem.
ODBIORCY
Dog Trainer jest adresowany do trzech grup odbiorców:
1. Osób, które chciałyby posiadać psa - do tej grupy zaliczają się wszyscy fani czworonogów
oraz osoby, które zainteresowane są tą tematyką. Mamy nadzieję, że nasz projekt zdobędzie
szczególną popularność wśród osób, które z różnych przyczyn nie mogą spełnić swoich
marzeń o pupilu.
2. Osób, które posiadają psa - ta grupa będzie mogła próbować nowych metod nauczania oraz
poznawać jakie metody i zachowania są właściwe.
3. Osób, które posiadały psa - dzięki Dog Trainerowi ta grupa odbiorców będzie miała szansę
odtworzyć utraconego pupila i na nowo cieszyć się wspomnieniami przeżytych wspólnie
doświadczeń.
Należy także podkreślić rolę, jaką psy odgrywają po dziś dzień w historii ludzkości, w takich sytuacjach
jak polowania, wypas, ochrona, wykorzystanie w zaprzęgach, czy tropienie. Szczególną rolę psy
odgrywają także jako pomocnicy osób z niepełnosprawnościami, terapeuci (dogoterapia) oraz
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przede wszystkim wierni kompanii w codziennym życiu. Jednym z celów gry Dog Trainer jest
odtworzenie tych ról wewnątrz gry.
OTOCZENIE
Dog Trainer jest pierwszą od wielu lat grą na platformy PC i konsole (a w dalszej kolejności na rynek
Mobile, Nintendo oraz VR), w całości dedykowaną opiece nad psami i ich tresurze. W bezpośrednim
otoczeniu gry można wymienić takie tytuły jak:
1. Seria Nintendogs - (2005-2011, konsole Nintendo DS) - jeden z największych sukcesów Nintendo,
gra sprzedała się w 24 milionach kopii.
2. The Sims: Unleashed, Pets, Cats & Dogs - najpopularniejsze dodatki do serii gier The Sims.
3. Planet Zoo - symulator Zoo, w którym bardzo duży nacisk położono na opiekę nad
zwierzętami. Gra od premiery w Q4 2019 roku sprzedała się ponad w 1 mln kopii.
Warto zwrócić uwagę na odbiór dodatku w postaci psiego kompana w takich grach jak:
1. Fallout 4
2. Farming Simulator 2019
3. Far Cry 5
4. Metal Gear Solid V
Wszystkie wymienione powyżej gry posiadają bardzo rozbudowane mechanizmy interakcji z psem, co
zostało bardzo pozytywnie przyjęte zarówno przez krytyków jak i społeczność zgromadzoną wokół
tych gier.
ROZGRYWKA
Główny nacisk designowy w Dog Trainer został postawiony na stworzenie jak najbardziej
realistycznego doświadczenia budowania więzi z psem. Bazując na analizach odbioru podobnych
gier przez krytyków oraz graczy, Spółka określiła jako kluczowe elementy rozgrywki:
1. Możliwość tworzenia i dostosowywania psa w edytorze.
2. Rozwój psa od szczeniaka do starości.
3. Szeroki wachlarz charakterów i usposobień psa.
4. Duże możliwości ekspresji emocji przez psa.
5. Rozbudowany system fizycznej interakcji z psem.
6. Otwarty świat, po którym możemy poruszać się z psem.
7. Duża liczba rzeczywistych sytuacji i zdarzeń na które możemy natrafić posiadając psa.
8. Podział czasu na spędzany z psem i pozostawienie go samemu (np. wychodząc do pracy, na
noc).
9. Realistyczną naukę wychowania, z uwzględnieniem trudnych sytuacji (np. niszczenie mebli).
10. Jak największą liczbę możliwych do wytrenowania sztuczek.
11. Udział w konkursach.
12. Możliwość kupowania akcesoriów i pokarmów.
13. Wyposażanie domu.
KLUCZOWE CECHY PRODUKTU
Produkt będzie wyróżniać się od innych tytułów posiadających funkcjonalności związane z opieką i
tresowaniem zwierząt o:
1. Generator wyglądu i usposobienia psa,
2. Dynamiczny rozwój psa, stanu jego zdrowia i relacji z właścicielem,
3. Interakcję z psem za pomocą wirtualnej dłoni, komend głosowych i interfejsu graficznego.
4. Relację psa z właścicielem.
5. Wychowanie oraz naukę sztuczek.
6. Dostęp do psiej garderoby.
7. Pożywienie i akcesoria do psiej higieny.
8. Wyposażanie domu.
9. Otwarty świat z punktami interakcji (sklepy, wybiegi dla psów itp.).
10. Karierę trenera, oraz pozostawianie psa bez obecności opiekuna.
11. Udział w zawodach Obedience i Agility.
12. Promocję oraz współpracę ze znanymi markami akcesoriów dla psów.
13. Promocję oraz współpracę ze znanymi behawiorystami.
14. Współdziałanie w akcjach charytatywnych dla psów.
15. Integrację gry z Social Media (FB, Discord, Steam).
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16. Cross promocję wewnątrz gry (na urządzeniach wewnątrz gry, np. TV, czy banery w menu
głównym).
TECHNOLOGIA
Dog Trainer przedstawia szereg wyzwań produkcyjnych. Jednymi z największych są wyzwania
technologiczne, w postaci efektów graficznych wymaganych do realizacji projektu w pełni jego
założeń. W szczególności wyzwaniem jest stworzenie bardzo dopracowanego modelu psa, z
rozbudowanymi mechanizmami mimiki pyska, który będzie uwzględniał dynamiczny charakter
rozgrywki (zmieniającą się pozycję gracza, otoczenie, wydawane polecenia, wiek i stan zdrowia, czy
nastrój samego psa). Ponieważ gracz będzie skupiał największą uwagę na postaci psa, jego modele
3D muszą być realistyczne, a liczba animacji jak największa. W kontekście powyższych założeń
pojawia się problem związany z przygotowaniem bardzo dużej liczby assetów i animacji, dla każdej z
ras z osobna. Identyfikacja wymienionych trudności technicznych na wczesnym etapie produkcji,
pozwoliła zespołowi na skuteczne opracowanie technologii, umożliwiającej wykorzystanie jednej bazy
animacji dla wszystkich ras psów. Utworzono model bazowy, który można niemal dowolnie
modyfikować, zmieniając kluczowe cechy oraz właściwości wyglądu czworonoga - takie jak rozmiar,
wysokość, kształt i typ tułowia, bazowy “fenotyp”, itp. Szczególny nacisk położono na możliwości
dostosowywania pyska, m.in poprzez zmianę jego kształtu, długości, szerokości, wysokości czy
rozstawu oczu. Dodatkowo gracz będzie mógł wybrać różne rodzaje uszu i ogona. Swoboda w
mechanizmach modyfikacji generycznego psa pozwala na swobodne tworzenie ras, które są
krzyżówkami innych.
Jedną z kluczowych cech wizualnych gry, widoczną już na etapie preprodukcji, jest dynamiczna
symulacja futra. Spółka aktualnie opracowuje rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie
dostosowanie wyglądu tworzonego pupila o różne rodzaje sierści - od szorstkiej i krótkiej - do
długowłosej okrywy. Wyzwaniem w tym wypadku są ograniczenia wydajności sprzętu jakim aktualnie
dysponuje przeciętny gracz. Ponieważ gra będzie wydana pod koniec 2021 roku, Spółka dostosowuje
produkcję pod najnowszy sprzęt i technologie graficzne,w tym DirectX 12 oraz oferowany przez nowe
karty graficzne RayTracing.
Wyzwania technologiczne stawiane przez produkcje, Spółka traktuje jako okazję do wyprzedzenia
konkurencji i zajęcia wiodącej roli w niszy symulatorów interakcji ze zwierzętami. Podstawami do
pozytywnego predykowania o powodzeniu tworzenia technologii, są dotychczas zrealizowane
osiągnięcia w produkcji, a także historia udanych technologii wytworzonych przez Spółkę w
przeszłości.
MODEL WYDAWNICZY
Od początku realizacji projektu Dog Trainer Moonlit współpracuje z wydawcą Frozen District (m.in.
House Flipper) i planuje wydać grę z ich wsparciem. Decyzja ta jest podyktowana chęcią
zmaksymalizowania efektów z działań marketingowych prowadzonych przez doświadczonego
partnera o globalnym zasięgu. Produkcja gry już od etapu idei prowadzona jest zgodnie z filozofią
Marketing Driven Development i komunikacji z przyszłymi graczami. W fazie realizacji koncepcji i
prototypowania, tytuł przeszedł szereg walidacji komercyjnego potencjału. Niebagatelne znaczenie
ma także pula środków, jaka zostanie przeznaczona na promocję, która będzie równa całkowitym
kosztom produkcji gry, a więc wynosiła będzie między 1,2 a 2,0 mln PLN.
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MOŻLIWOŚCI MARKETINGOWE
Przyrost zapisów na Dog Trainer do Wishlist na platformie Steam przez okres pierwszych 30 dni

Źródło: Emitent na podstawie danych Steam

Dog Trainer w przeciągu pierwszych dni pojawienia się jego karty na platformie Steam zyskał spore
zainteresowanie i trafił na Top Wishlist. Należy podkreślić, że wyniki osiągnięto przy minimalnych
nakładach finansowych.
POPULARNOŚĆ TEMATU
Projekt posiada bardzo szeroki potencjał marketingowy ze względu na swoją tematykę. Według
Google Trends, w ciągu ostatnich 12 miesięcy psy cieszyły się kilkukrotnie większą popularnością na
świecie niż koty, które powszechnie uważane są za najbardziej popularne zwierzęta internetu.
Proporcja wyszukań haseł Dog i Cat od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r., globalnie

Źródło: Emitent na podstawie danych Google Trends

Wyniki te potwierdzają także inne liczne analizy i opracowania, wg. których psy jednoznacznie
dominują popularnością w sieci. Odzwierciedlenie trendu możemy zobaczyć również w grach wideo,
w których dodatki do gier jak np. The Sims: Zwierzaki, cieszą się największym zainteresowaniem. Gry,
które posiadają w swoich fabułach psa jak np. Fallout 4 i Dogmeat, znajdują duże uznanie, zarówno
w opinii graczy jak i krytyków. Pomimo tak pozytywnych trendów marketingowych, na rynku gier nie
istnieje obecnie żadna produkcja, która w całości poświęcona byłaby tematyce psów. Stanowi to dla
studia olbrzymią szansę na zagospodarowanie popularnej, ale jeszcze nie zajętej niszy.
SOCIAL MEDIA
Dog Trainer będzie posiadał wbudowane mechanizmy robienia zdjęć, nagrywania filmików i tworzenia
gifów, które następnie będzie można udostępniać w mediach społecznościowych (Facebook, Discord,
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Steam), przez zintegrowane z grą mechanizmy dzielenia się. Dzięki temu gracze będą mogli chwalić
się swoim znajomym pupilami, które stworzyli w ramach rozgrywki oraz ich zachowaniem i przeżytymi
w grze doświadczeniami. Dodatkowo, Spółka planuje organizację wydarzeń, których celem będzie
motywacja graczy do tworzenia nowych materiałów do publikacji, np. poprzez konkursy na
odtworzenie najpopularniejszych memów z psami z Internetu wewnątrz gry.
DZIAŁANIA OKOLICZNOŚCIOWE
Spółka planuje łączenie działań promocyjnych ze światowymi i lokalnymi wydarzeniami i obchodami
o tematyce czworonogów. Przykładem takiego działania była odsłona karty Steam projektu w dniu
National Puppy Day - amerykańskich obchodów dnia szczeniaka. Dzięki wykorzystaniu powyższego
wydarzenia projekt zyskał dodatkową widoczność, czego efektem były m.in. publikacje w mediach.
Plan marketingowy zakłada kolejne takie działania oraz uwzględnienie wydarzeń dotyczących
czworonogów wewnątrz samej gry.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Spółka zamierza przeznaczyć niewielki procent ze sprzedaży gry lub jej dodatków, na cele
charytatywne na rzecz zwierząt. Postanowiła także przybliżyć graczom tematykę adopcji bezdomnych
zwierząt, poprzez dodatek Shelter DLC, w którym gracz będzie mógł adoptować psa ze schroniska, a
następnie poznać proces i uwarunkowania związane z opieką nad takim czworonogiem. Spółka nie
traktuje tego działania jako działania promocyjnego, lecz jako działanie wpisujące się w edukatorski
trend rozgrywki oraz propagujący dobroczynne działania na rzecz psów. Istnieje jednak szansa, że
działania charytatywne zostaną pozytywnie dostrzeżone przez graczy i media, fundując tym samym
grze dodatkową promocję.
ZNANE MARKI
Podobnie jak w przypadku Model Buildera, Spółka zamierza podjąć współpracę ze znanymi markami
pokarmów, suplementów, odzieży i zabawek dla zwierząt. Wynikiem współpracy ma być wzajemna
promocja gry i producentów. Dodatkowym efektem współpracy będzie także umocnienie pozycji Dog
Trainera jako gry, za której autentycznością stoją rozpoznawalne przez graczy marki. Spółka rozważa
także zawarcie umów, które pozwalałyby licencjodawcom na umieszczanie kodów zniżkowych na grę
wewnątrz opakowań produktów lub w formie kuponów przy zakupach online. Celem takich działań
jest zachęcenie podmiotów operujących rozpoznawalnymi markami do promocji Dog Trainera. Mają
one także za zadanie podniesienie poziomu wiarygodności gry, jako narzędzia do nauki tresury psów.
To z kolei ma także na celu zniechęcenie potencjalnej konkurencji, do prób tworzenia tytułów o
bardzo podobnej lub tej samej tematyce.
INFLUENCERZY
Jednym z kluczowych filarów współczesnego marketingu gier, jest współpraca z influencerami. Spółka
ma zamiar promować Dog Trainera poprzez zachęcanie streamerów do publikacji nagrań z gry. Aby
projekt był atrakcyjnym źródłem materiałów do dzielenia się nimi w sieci, Moonlit wprowadza szereg
usprawnień, pozwalających widzom na interakcję z osobą nagrywającą, poprzez interaktywną zmianę
parametrów rozgrywki, np. zmieniając warunki pogodowe lub dostępne dla gracza przedmioty.
W przypadku influencerów zajmujących się tematyką psów, w szczególności trenerów i behawiorystów,
istnieje osobne pole do współpracy przy promocji Dog Trainera. Jest nią wsparcie gry wiedzą
ekspertów już na etapie produkcji. Ma to na celu zarówno zwiększenie poziom realizmu gry, jak i
zachęcenie influencerów do promowania gry, na której rozwój mieli duży wpływ. Spółka planuje
opracować projekt w taki sposób, aby po premierze gra mogła stanowić cenne źródło informacji dla
osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę z zakresu tresury i opieki nad psami.
WYDAWCA
Jako wydawcę projektu Spółka wybrała studio Frozen District - twórców m. in. House Flipper - gry,
która sprzedała się w ponad 1 mln egzemplarzy. Decyzja o wyborze tego wydawcy została dokonana
z dwóch powodów:
● Pokrywającej się grupy odbiorców pomiędzy grą House Flipper oraz Dog Trainer (obie gry
stanowią niejako moduły mechanik na które składa się seria The Sims). Ilość odbiorców gry
studia Frozen District pozwala na bardzo skuteczną promocję krzyżową, które wstępną
efektywność można było zobaczyć podczas odsłony kart steam Dog Trainera (czego skutkiem
było wejście projektu do zestawienia Top Wishlist Steam w rekordowym tempie 2 dni). Cross
promo będzie prowadzone zarówno wewnątrz gry (np. wyświetlając reklamy z gry Dog Trainer
na telewizorach wewnątrz House Flipper-a) oraz na mediach społecznościowych i kanałach
Frozen District.
● Bogate doświadczenie w zakresie promocji i marketingu gier - poparte wieloletnią wiedzą
studia produkującego gry własne i na zlecenie, a także umiejętnościami i know-how zdobytym
przy pomocy wydawniczej pozostałych gier Spółek z grupy PlayWay.
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Umowa z Frozen District zakłada koszty marketingu i promocji gry (w szczególności: koszty kampanii
reklamowych) na poziomie równym kosztom produkcji gry - a więc podział 50%/50%. Taki podział jest
wskazany w przypadku projektu, który jest adresowany do bardzo dużej i rozległej niszy, aby
potencjał tematu nie został zmarnowany.
DLC DO INNYCH GIER
Zwierzęta jako towarzysze w grach, bez względu na ich wpływ na fabułę czy mechanikę gry od zawsze
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Moonlit zamierza wykorzystać ten fakt
oraz posiadane know-how i technologię pozwalającą na tworzenie zwierzaków, aby stworzyć
dedykowane DLC do innych gier dodające do nich towarzysza - psa. Spółka planuje stworzenie “Dog
Trainer DLC”, które będzie dostępne w innych tytułach - w pierwszej kolejności w symulatorach z grupy
PlayWay. Model sprzedażowy będzie zakładał podział zysków pomiędzy Moonlit a studio do którego
gry trafi dodatek. Poza bezpośrednim zyskiem sprzedażowym tworzenie dodatków przełoży się na
zwiększenie widoczności projektu i jego promocję - a granie w dodatek będzie pierwszym krokiem w
stronę rozgrywki jakiej gracz będzie mógł doświadczyć w Dog Trainer. Wstępne plany Spółki
przewidują wyprodukowanie i publikacje takiego dodatku we współpracy z Frozen District jeszcze w
2020 roku.
13.4.3. High Definition Water System
Emitent zajął jedno z czołowych miejsc w konkursie GameInn, uzyskując jednocześnie dofinansowanie
w wysokości 1,13 mln zł. Zadaniem spółki jest stworzenie innowacyjnej technologii High Definition
Water System (HDWS), polegającej na realistycznym graficznie i fizycznie odwzorowaniu wody w silniku
Unity. Na realizację powyższego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach programu
GameInn. HDWS będzie pierwszym na rynku systemem symulacji dużych i „nieskończonych” zbiorników
wodnych, wykorzystującym pipeline graficzny HDRP (High Definition Render Pipeline), który pozwoli
na osiągnięcie najwyższego poziomu realizmu w odwzorowaniu wody. System dedykowany będzie
przede wszystkim do gier 3D. Pozwoli użytkownikom silnika Unity osiągnąć efekty symulacji wody o
niespotykanej dotychczas jakości.
Brak dostępności na rynku technologii pozwalającej na symulację wody w dużych i “nieskończonych”
zbiornikach wodnych, cechującej się wieloma funkcjonalnościami, był dla Spółki jednocześnie
problemem, jak i bodźcem do realizacji projektu stworzenia własnego rozwiązania. Spółce zależy
przede wszystkim na opracowaniu systemu pozwalającego na osiągnięcie niedostępnych jak dotąd
efektów załamujących się fal i
przyboju, który dodatkowo wspierałby najnowszy pipeline
renderowania HDRP. Obecne na rynku dostępne są systemy wody wspierające tylko metody Built-In
lub URP, brak natomiast jest zaawansowanych systemów symulacji wody dla metody HDRP. Na rynku
brakuje także rozwiązania pozwalającego na realistyczną symulację wody, uwzględniającą dane
oceanograficzne, oparte o spektrum Phillipsa, czy zunifikowane spektrum kierunkowe z użyciem
HDRP.
ZAKŁADANE FUNKCJONALNOŚCI TECHNOLOGII HDWS
Pierwszy na rynku system symulacji dużych i „nieskończonych” zbiorników wodnych, wykorzystujący
najnowszy pipeline graficzny – HDRP, który pozwala na osiągnięcie zwiększonego poziomu realizmu
symulacji. Wykorzystanie HDRP sprawi, że dla użytkownika końcowego dostępne będą, niespotykane
dotąd
w
silniku
Unity,
efekty
wizualne
symulowanej
wody.
●

Breaking waves: przybój - załamywanie się fal na wodach przybrzeżnych
Funkcjonalność zostanie podzielona na dwa obszary: wizualny oraz symulacji fizyki i kolizji.
HDWS, poza wykrywaniem linii brzegowej i aplikacją efektów cząsteczkowych oraz piany,
będzie aplikował modyfikację siatki, dzięki czemu prezentowany model całości symulacji
zachowania wody, będzie znacznie bardziej realistyczny. HDWS wprowadzi symulacje
łamiących się fal, dając tym samym sposobność do realizacji większej liczby efektów
wizualnych (realizm symulacji) oraz mechanizmów rozgrywki (np. możliwość stworzenia gry o
surfowaniu z wykorzystaniem gotowej technologii). Dodatkowym atutem jest zwiększenie
fizycznego realizmu symulacji, poprzez lepsze odwzorowanie faktycznego zachowania wody.

●

Shore break: efekt łamania fal przy brzegu
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HDWS umożliwi przybliżone odwzorowanie zjawiska załamywania się fal na samym brzegu
zbiornika (shore break)., tym samym zwiększając realizm całej symulacji w grze,
wykorzystującej w/w system. Poza aspektem wizualnym, technologia pozwoli na stworzenie
nowych rozwiązań rozgrywki, np. w postaci mechaniki wyrzucania przedmiotów na brzeg wraz
z falą. Dodatkowym atutem będzie zwiększenie fizycznego realizmu symulacji,poprzez lepsze
odwzorowanie faktycznego zachowania wody. Dzięki tej innowacyjnej funkcjonalności, za
pomocą HDWS możliwe będzie tworzenie efektów takich jak fala tsunami, „tuby” do symulatora
surfowania, fale wyjątkowe (rogue waves) i innych efektów tworzenia i załamywania się fal,
których
nie
udostępnia
obecnie
żadna
inna
technologia
dla
Unity.
●

Tides: symulacja pływów morskich
HDWS umożliwi przybliżone odwzorowanie efektu zjawiska pływów morskich, bazując na
zestawie parametrów dostępnych dla dewelopera. Symulacja przypływów i odpływów da
możliwość tworzenia mechanik rozgrywki, opartych o ten aspekt zachowania źródeł wody w
rzeczywistości (np. odkrywanie się zalanych podczas przypływu przybrzeżnych jaskiń, czy
wyrzucenie na brzeg przedmiotów z rozbitego statku podczas przypływu). Tutaj również
dodatkowym atutem będzie zwiększenie fizycznego realizmu symulacji, poprzez lepsze
odwzorowanie
faktycznego
zachowania
wody.

●

Rip Currents: symulacja efektu prądów strugowych
HDWS jako jedyny na świecie system symulacji wody, (pozwoli na osiągnięcie wysokiego
poziomu realizmu powstawania prądów strugowych) będzie posiadał funkcjonalność
obliczania zbliżonego do realistycznego efektu prądów strugowych. Funkcjonalność będzie
miała wpływ na symulację fizyki w rozgrywce. Symulacja takiego zachowania, poza
podniesieniem poziomu realizmu całej symulacji, pozwoli na wykorzystanie funkcjonalności
jako podstawy nowej mechaniki rozgrywki, np. utrudniającej graczowi wydostanie się z wody
przy brzegu lub łatwiejsze wypłynięcie na pełne morze gdy gracz będzie kierował się zgodnie
z ruchem prądu. Dodanie tej funkcjonalności, w zestawieniu z podziałem na prądy morskie
(aplikowane na większą skalę) pozwoli na znaczne podniesienie realizmu symulacji oraz doda
atrakcyjności
całemu
systemowi.

●

Symulacja efektów wizualnych pod powierzchnią wody
HDWS będzie posiadał możliwość interakcji obiektów w grze z powierzchnią wody. Efekt
będzie obliczany z wykorzystaniem równań wody płytkiej, dzięki czemu możliwe będzie
obliczenie realizmu symulacji. Dodatkowym atutem tej funkcjonalności, w połączeniu z
efektem wyporności, jest zwiększona interakcja pomiędzy obiektami, gdzie woda stanowi
medium przekazywania oddziaływań. Funkcjonalność ta jest rzadko spotykana w grach, ze
względu na dużą złożoność i wynikające z niej problemy z odpowiednio szybko działającą
implementacją. Zawarcie tej funkcjonalności w HDWS znacznie podniesie jakość całego
systemu
oraz
realizm
symulacji.

●

Symulacja fizyki wody pozwalająca na obliczanie siły wyporności działającej na obiekty
HDWS będzie posiadał wbudowany system obliczania wyporności. Atutem wbudowanego
rozwiązania jest wysoka optymalizacja działania symulacji. Symulacja efektu wyporności jest
funkcjonalnością bardzo pożądaną przez deweloperów. ej dodanie do HDWS znacznie
podniesie atrakcyjność i poziom realizmu efektów tworzonych przez system. Zaletami systemu
będą lepsza synchronizacja, większa wydajność oraz łatwość konfiguracji i dostosowania,
wynikająca z mniejszej liczby pluginów wymaganych do stworzenia efektu wyporności.

Planowany termin rozpoczęcia prac nad projektem to styczeń 2021 roku.
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Plan produkcji i wydawniczy

13.5.

Spółka planuje ukończyć produkcję oraz marketing dwóch produktów do końca 2021 roku.
-

Q2 2020 r. - prezentacja demo Model Builder,
Q3 2020 r. - oferta akcji serii E oraz zabezpieczenia finansowania Spółki,
Q3 2020 r. - finalizacja rozmów z wydawcą Model Builder,
Q4 2020 r. - zakończenie tworzenia zespołu dedykowanego do Dog Trainer,
Q4 2020 r. - premiera Model Buildera,
Q1 2021 r. - premiera dodatku inspirowanego Dog Trainerem w grze jednego z
partnerów Spółki,
Q2 2021 r. - rozpoczęcie wydania DLCs (dodatków) do Model Buildera,
Q4 2021 r. - premiera Dog Trainer,
Q2 2022 r. - wydanie DLCs (dodatków) do Dog Trainer,
rok 2022 - pierwsza odsłona Project#3, nowej gry Spółki,
rok 2023 - premiera Project#3,
rok 2023 - przejście na główny parkiet GPW, po udanej premierze Project#3.

Plan przyszłych etapów ma charakter poglądowy i w zależności od postępów prac, a także opinii
graczy, może być modyfikowany po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
Planowany budżet do końca 2021 r.

13.6.

Spółka posiada szczegółowo zaplanowany budżet na okres produkcji obu realizowanych projektów
z uwzględnieniem bieżących kosztów prowadzenia spółki oraz biura.

CAŁKOWITY BUDŻET DO KOŃCA 2021 R.

Model Builder

KWOTA (TYS. PLN)

PROCENT

500

14,29%

Produkcja In-House

300

8,57%

Produkcja Outsource

200

5,71%

900

25,71%

Produkcja In-House

700

20,00%

Produkcja Outsource

200

5,71%

1 100

31,43%

Administracja

500

14,29%

Biuro

200

5,71%

IT

300

8,57%

3 500

100,00%

Dog Trainer

High Definition Water System

TOTAL

Na wskazane powyżej koszty administracyjne składają się: m.in. koszty personelu administracyjnego
koniecznego do funkcjonowania studia, a nie zaangażowanego bezpośrednio w produkcję gier.
Ponadto koszty usług nabywanych w związku z funkcjonowaniem Spółki takie jak usługi bankowe,
obsługa księgowa i prawna. Uwzględnione zostały w nich również nakłady finansowe, jakie Spółka
poniesie w związku z prowadzoną Ofertą Akcji Serii E.
Koszty IT to w większości specjalistyczne oprogramowanie, jakie studio nabywa w związku z
tworzonymi grami oraz w mniejszym stopniu koszt zakupu i modernizacji sprzętu komputerowego.
Obecnie potrzeby Spółki w zakresie hardware są w dużym stopniu zaspokojone. Zaplanowane
Strona 31 / 162

wydatki będą ponoszone wraz z rozwojem produkcji i koniecznością nabywania dodatkowych
oprogramowań i sprzętu, wydłużaniem okresu użytkowania posiadanych licencji.
Przedstawione powyżej wydatki zaplanowane w związku z realizowanymi produkcjami Spółka pokryje
przede wszystkim ze środków pozyskanych w ramach Oferty Akcji Serii E, zabezpieczając łącznie 2,49
mln PLN. Ponadto w lipcu przyznano studiu dotację w ramach programu GameInn, na realizację
projektu “High Definition Water System”, której wysokość przekracza 1,1 mln PLN. Aktualnie trwa proces
kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju. Spółka uwzględnia także przychody ze sprzedaży Model Buildera, która zostanie
uruchomiona pod koniec obecnego roku, jak również środki własne, zabezpieczone na cele
produkcyjne, o wartości umożliwiającej pokrycie kosztów przez najbliższe miesiące.
Spółka znajduje się obecnie na etapie zaawansowanych ustaleń z wydawcą gry Dog Trainer - firmą
Frozen District. W ramach współpracy, która zostanie podjęta na zasadach umowy revenue share
(podziału przychodów), wydawca przeznaczy środki na szeroko zakrojoną promocję tytułu. Podobny
model wsparcia działań marketingowych studio planuje wykorzystać także w odniesieniu do Model
Buildera, w przypadku którego Spółka aktualnie finalizuje proces wyboru Wydawcy.
Dokonana przez Spółkę analiza potrzebnych zasobów finansowych oraz określenie w sposób
gruntownie przemyślany źródeł ich pozyskania, pozwala na przyjęcie założenia, iż Moonlit po
zakończeniu działań emisyjnych oraz zawarciu umów wydawniczych będzie znajdowało się w
bezpiecznej sytuacji finansowej, umożliwiającej pełną realizację zaplanowanych prac do końca 2021
r.
Proporcje pomiędzy składowymi budżetu Spółki oraz ich wielkość mogą ulec zmianie w przypadku
m.in. zmiany planu produkcji i podpisania umowy wydawniczej.
13.7.

Plan marketingowy

Moonlit planuje promocję tworzonych gier w oparciu o bliską współpracę w ramach umów zawartych
z wydawcami. Zdaniem Spółki odpowiednio przeprowadzone działania marketingowe, mają kluczowe
znaczenie dla komercyjnego powodzenia projektów. Tym samym, założeniem które od początku
przyświecało studiu w przypadku wyboru wydawcy, było znalezienie partnera dojrzałego, z bogatym
doświadczeniem i wypracowanym know how. Ponadto takiego, który w toku swej działalności
wydawniczej stworzył efektywne mechanizmy dotarcia do klienta określonego według konkretnych
potrzeb Spółki. .
Niebagatelne znaczenie ma także pula środków, jaka zostanie przeznaczona na promocję. W
przypadku gry Dog Trainer pula ta będzie równa kosztom produkcji gry, a więc między 1,2 a 2,0 mln
PLN. Przewidywany budżet na działania marketingowe związane z Model Builderem oscylują w
granicach od 0,5 do 1,0 mln PLN, co zostanie uszczegółowione z wybranym wydawcą.
Dotychczasowe wyniki Moonlit w budowaniu wishlist dla Dog Trainera oraz Model Buildera pokazują
skalę potencjału, jakie mają w sobie oba projektu. Szerokie zainteresowanie ze strony społeczności
na etapie jeszcze przed rozpoczęciem kampanii marketingowej świadczy o poprawnie zdefiniowanym
potencjalne komercyjnym obu projektów.
Podejmowane działania marketingowe będą na bieżąco weryfikowane pod kątem ich celowości i
efektów, tak aby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, mogły zostać zmodyfikowane. Szybka
reakcja ma zmaksymalizować szansę, na jak najlepsze wykorzystanie potencjału sprzedażowego
wynikającego z odpowiednio przeprowadzonej promocji.
13.8.

Game Development as a Service (GDaaS)

Moonlit zamierza obecne i przyszłe produkcje wydawać z uwzględnieniem modelu GDaaS. Spółka jest
przekonana o wysokim potencjale komercyjnym dla takich działań oraz posiada długofalowe plany
związane z produkcją i wsparciem popremierowym gry. Związane są one przede wszystkim z:
aktualizacjami gry i wsparciem dla najnowszych technologii (DirectX, nowe karty graficzne),
wieloletnim dostarczaniem nowych treści do gry w formie darmowych i płatnych dodatków
(DLC),
intensyfikacją współpracy z wydawcami,
dodaniem nowych typów modeli do sklejania (model drewniane, figurki, klocki),
rozbudową mechanik dostępnych w grze (DLC),
portowaniem gry na wiodące platformy gamingowe,
rozbudową gry o elementy wieloosobowe online (wymiana modelami, podgląd dzieł
użytkownika),
wsparciem modów do gry z wykorzystaniem Steam Workshop.
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Potencjał w wieloletnim wspieraniu gry w formie podobnej do planowanej przez Moonlit można
zobaczyć w wielu tytułach na platformie Steam. Z kluczowych przykładów można wymienić:
Train Simulator 2020 - dodatki o łącznej wartości 32 000 zł,
Car Mechanic Simulator 2018 - dodatki o łącznej wartości 275 zł,
World of Guns: Gun Disassembly - dodatki o łącznej wartości 1 007 zł.
13.9.

Informacje finansowe o Spółce
AKTYWA (PLN)

Aktywa trwałe

30 czerwca 2019 r.

31 grudnia 2019 r.

30 czerwca 2020 r.

502 575,63

416 672,29

105 683,42

1 608 622,47

1 562 562,38

1 714 382,55

Zapasy

766 586,92

1 127 607,68

1 343 256,99

Należności krótkoterminowe

256 562,67

197 726,29

99 537,05

Inwestycje krótkoterminowe

582 944,44

234 388,20

263 622,49

2 528,44

2 840,21

7 966,02

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00

0,00

0,00

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

0,00

2 111 198,10

1 979 234,67

1 820 065,97

Aktywa obrotowe

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

PASYWA (PLN)
Kapitał własny

30 czerwca 2019 r.

31 grudnia 2019 r.

30 czerwca 2020 r.

1 942 160,40

1 704 465,49

1 636 073,01

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 952 357,91

1 952 357,91

1 952 357,91

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

0,00

0,00

-83 396,52

-83 396,52

-747 892,42

-426 800,99

-664 495,90

-68 392,48

0,00

0,00

0,00

169 037,70

274 769,18

183 992,96

Rezerwy na zobowiązania

0,00

184 655,00

27 454,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)
Przychody netto ze sprzedaży

160 817,50

76 544,18

142 968,96

8 220,20

13 570,00

13 570,00

2 111 198,10

1 979 234,67

1 820 065,97

30 czerwca 2019 r.

31 grudnia 2019 r.

30 czerwca 2020 r.

291 187,34

898 608,06

250 720,73

116 149,99

361 929,99

30 000,00

Zmiana stanu produktów

175 008,89

536 649,61

220 720,73

Koszty działalności operacyjnej

905 583,41

1 674 096,28

583 536,82

Amortyzacja

82 049,26

134 714,10

40 254,14

Zużycie materiałów i energii

25 068,90

40 769,51

10 292,10

359 250,82

633 647,83

397 500,51

Podatki i opłaty

562,20

596,20

1 431,44

Wynagrodzenia

390 069,05

781 116,20

128 645,80

40 366,01

68 433,08

4 740,96

8 217,17

14 819,36

671,87

-614 396,07

-775 488,22

-332 816,09

179 279,51

353 985,66

105 447,27

0,00

76 855,45

1,59

-435 116,56

-498 358,01

-227 370,41

8 795,35

16 129,02

2 675,33

479,78

552,61

428,40

Zysk (strata) brutto

-426 800,99

-480 310,90

-225 123,48

Zysk (strata) netto

-426 800,99

-664 495,90

-68 392,48

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Usługi obce

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Przychody finansowe
Koszty finansowe

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(PLN)
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto

30 czerwca 2019 r.

31 grudnia 2019 r.

30 czerwca 2020 r.

-320 792,94

-706 403,62

-242 005,96

-426 800,99

-664 495,90

-68 392,48
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Korekty razem

106 008,05

-41 907,72

-173 613,48

-44 431,21

-7 376,70

271 289,30

Wpływy

7 195,01

43 028,11

271 989,30

Wydatki

51 626,22

50 404,81

700,00

10,04

9,97

-49,05

Wpływy

10,04

9,97

0,00

Wydatki

0,00

0,00

49,05

Przepływy pieniężne netto razem

-365 214,11

-713 770,35

29 234,29

Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych

-365 214,11

-713 770,35

29 234,29

Środki pieniężne na początek okresu

948 158,55

948 158,55

234 388,20

582 944,44

234 388,20

263 622,49

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

Środki pieniężne na koniec okresu

13.10. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent
CHARAKTERYSTYKA GLOBALNEGO RYNKU GIER WIDEO
Rynek gier wideo, na który składają się gry na komputery osobiste - stacjonarne i przenośne, konsole
stacjonarne oraz przenośne, a także gry mobilne znajduje się obecnie w rozkwicie. Jako jedna z nisz
ekonomicznych, która nie tylko nie straciła na wartości, a wręcz zwiększyła swój potencjał w związku
z pandemią COVID-19, branża przewiduje kolejne wzrosty w najbliższych latach. W czasie domowej
kwarantanny wiele osób zwróciło się do medium gier w celu zmniejszenia napięcia, czy też socjalizacji
na odległość, co pozytywnie wpłynęło zarówno na samą wartość rynkową i liczbę konsumentów, ale
też na wizerunek gier i ich rolę w świadomości społecznej. W sieci pojawia się coraz więcej raportów
dotyczących pozytywnego wpływu gier na higienę psychiczną i rozwój zdolności społecznych, nie
tylko w czasach kwarantanny. Pozytywna opinia na temat gier z pewnością będzie miała katalityczny
wpływ na dalszy rozwój rynku i samego medium.
Zgodnie z danymi Newzoo, globalnego dostawcy analiz dotyczących rynku gier wideo oraz e-sportu,
w 2020 roku gracze wydadzą na gry 159,3 mld USD. Do 2023 roku zaś przewidywane jest, że globalna
wartość rynku przekroczy 200 mld USD, a liczba graczy osiągnie pułap 2,7 mld aktywnych
konsumentów.
W bliższej perspektywie, eksperci Newzoo przewidują wzrost rynku konsol na poziomie 6,8 procenta w
ciągu bieżącego roku, dający wartość 45,2 mld USD, przy 729 mln aktywnych graczy. Równie
pozytywnie wygląda sytuacja komputerów osobistych, ze wzrostem na poziomie 4,8 procenta, czyli
wynikami 36,9 mld USD i 1,3 mld konsumentów.
POZYCJA SPÓŁKI W RAMACH RYNKU
Spółka tworzy gry głównie z myślą o rynku komputerów osobistych oraz konsol stacjonarnych (Xbox,
PlayStation), a docelowo również konsol przenośnych (Nintendo Switch) i platform mobilnych.
Zgodnie z danymi analitycznymi oraz obserwowalnymi trendami, główne rynki na jakie powstają
produkcje Spółki posiadają tendencję wzrostową i wszelkie przesłanki sugerują dalsze zwiększanie
ich wartości.
RYNEK GIER W USA
Najważniejszym rynkiem docelowym dla produktów tworzonych przez Spółkę są Stany Zjednoczone.
Rynek gier wideo w Stanach Zjednoczonych jest rynkiem rosnącym – w 2016 r. wartość rynku gier
wyniosła 25 bilionów USD, w 2017 roku było to już 30 bilionów USD, a w 2018 roku ponad 35 bilionów
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USD. Jak wynika z raportu „Essential Facts About The Computer And Video Game Industry”
opracowanego przez Entertainment Software Associotion (ESA) w 2019 roku 65% dorosłych osób w
Stanach Zjednoczonych grało w gry wideo. Średnia wieku statystycznego gracza to 33 lata. Aż 46%
amerykańskich graczy stanowią kobiety, 54% graczy amerykańskich to mężczyźni. Statystyczna
kobieta grająca w gry ma 34 lata, a statystyczny gracz płci męskiej 32 lata. Statystyczny amerykański
gracz korzysta z tej formy spędzania wolnego czasu od 14 lat. Najbardziej popularne urządzenia, z
których korzystają gracze to smartfony (60%), komputery osobiste (52%) oraz konsole (49%). W
dystrybucji cyfrowej na rynku amerykańskim sprzedaje się 83% gier, natomiast w wersji pudełkowej
zaledwie 17% gier. Według danych zebranych w raporcie „Essential Facts About The Computer And
Video Game Industry”, najbardziej popularne gry pod względem sprzedaży w USA to gry akcji (26,9%),
tzw. “strzelanki”, czyli shooter games (20,9%), role playing games - RPG (11,3%), gry sportowe (11,1%), gry
przygodowe (7,9%), gry walki/gry bitewne, czyli tzw. fighting games (7,8%), gry wyścigowe (5,8%) oraz gry
strategiczne (3,7%). Wśród najważniejszych czynników wpływających na decyzję dotyczącą zakupu
danej gry, wpływ mają: cena (dla 66% badanych), jakość graficzna (dla 63% badanych) oraz ciekawa
fabuła gry (57% badanych).
RYNEK GIER W EUROPIE
Drugim najważniejszym rynkiem docelowym z punktu widzenia Spółki jest rynek europejski. Według
raportu dotyczącego europejskiego rynku gier wideo opracowanego przez organizację ISFE
(Interactive Software Federation of Europe), wartość europejskiego rynku gier wideo w 2018 roku
wyniosła 21 miliardów EUR. W porównaniu z rokiem 2017 odnotowano 15% wzrost. Największy,
wynoszący 47%, udział w przychodach mają konsole stacjonarne, 34% udziału przypada tabletom, z
kolei 18% komputerom osobistym. Na samym końcu, bo z zaledwie 2% udziałem, uplasowały się
konsole przenośne. Jeśli chodzi o dystrybucję, 40% przychodów pochodzi z dystrybucji cyfrowej.
Sprzedaż fizycznych egzemplarzy gier wygenerowała natomiast 26% udziału w przychodach, a
pozostałe 34% to płatne aplikacje oraz mikrotransakcje na urządzeniach mobilnych. Przeciętny
europejski gracz ma 31 lat, 54% Europejczyków w wieku od 6 do 64 lat gra w gry wideo. Podczas gdy
77% graczy gra przynajmniej godzinę tygodniowo, 16% deklaruje, że gra co najmniej raz w miesiącu, z
kolei 7% z nich przyznaje, że ma styczność z grami minimum raz na rok. Komputerowi gracze stanowią
większość, bo 56% badanych, natomiast gracze konsolowi stanowią 50% ankietowanych, dodatkowo
osoby grające na smartfonach to 48% badanych. Osobna wzmianka należy się kobietom, które
stanowią 46% europejskich graczy. 44% z nich gra na konsolach, 54% na komputerach osobistych, a
63% – na smartfonach i tabletach.
GLOBALNY RYNEK GIER
Globalny rynek gier wideo jest branżą charakteryzującą się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim
stopniem przewidywalności.
Stany Zjednoczone Ameryki osiągnęły roczny przychód z tej gałęzi rynku w wysokości 36,9 mld USD,
przewyższając chiński rynek o 0,4 mld USD i stając się największym rynkiem zbytu gier wideo na
świecie. Silny wzrost branży gier wideo widać również w udziale w PKB, rosnącym z 0,13% na 0,17% na
przestrzeni 2016-2019 roku.
Po latach gwałtownych wzrostów, chiński rynek w 2019 roku odnotował niewielki spadek generując 36,5
mld USD, o 1,4 mld USD mniej niż w poprzednim roku. Branża gier wideo w Chinach generuje 0,26%
PKB, odnotowując spadek o 0,02 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego roku.
Korea Południowa pozostaje jednym z najbardziej aktywnych krajów w branży gier wideo, przypisując
sektorowi aż 0,38% PKB.
Polska, nie należąca do kluczowych rynków, wygenerowała 0,6 mld USD w 2019 odnotowując wzrost w
wartości oraz procencie wytworzonego PKB przypadającego na przychody z gier wideo.
Wartości przychodów ze sprzedaży gier wideo w latach 2016-2019
Przychody rynku (mld USD)

% PKB

Kraj
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

USA

23,5

25,1

30,4

36,9

0,13

0,13

0,15

0,17

Chiny

24,3

27,6

37,9

36,5

0,22

0,23

0,28

0,26

Japonia

12,4

12,6

17,2

19,0

0,25

0,26

0,35

0,37
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Korea Południowa

4,1

4,2

5,6

6,2

0,29

0,27

0,35

0,38

Niemcy

4,1

4,4

4,7

6,0

0,12

0,12

0,12

0,14

Polska

0,4

0,5

0,5

0,6

0,09

0,09

0,09

0,11

Źródło: Emitent na podstawie danych Newzoo oraz The World Bank

Branża kontynuuje wzrostowy trend udziału w globalnym PKB oraz wzrost wartości globalnego rynku.
Obecnie prognozowane jest osiągnięcie 196 mld USD w 2022 roku, a skumulowany średnioroczny
wskaźnik wzrostu w analizowanym okresie wyniesie 9,0% rok-do-roku.
Jednocześnie przy rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2, która spowodowała falę ograniczeń
aktywności poza domem, można przyjąć, że wzrost branży gier wideo w 2020 roku przekroczy
prognozowane 164,6 mld USD. W marcu 2020 r. największa platforma sprzedaży gier na komputery PC
- Steam - odnotowała rekordowe, ponad 22 mln osób zalogowanych i grających jednocześnie.
Wartość globalnego rynku gier w latach 2018-2022 (mld USD)

Źródło: Emitent na podstawie Newzoo

Gry wideo na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach) notują od lat największy przyrost w
generowanych przychodach. Według prognoz firmy Newzoo ten trend będzie nadal utrzymany i
udział telefonów komórkowych w całej branży ma wzrosnąć z 35% do 41% w analizowanym okresie.
Segment gier wideo kierowany na PC oraz konsole w tym samym okresie powinien wzrosnąć o 25 mld
USD.
Struktura globalnego rynku gier w latach 2018-2022 (mld USD)

Źródło: Emitent na podstawie danych Newzoo
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Największym regionem zbytu gier wideo jest i pozostanie Azja i Pacyfik (48%). Najprawdopodobniej
regiony świata utrzymają udział w branży, jednocześnie odnotowując silny wzrost generowanych
przychodów.
Poszczególne regiony różnią się preferencjami graczy i grupami odbiorców. Wzrost zamożności w
rozwijających się krajach o największej populacji, jak: Chiny, Indie, Pakistan, Indonezja, Brazylia czy
Nigeria, będą silnie wpływać na przychody całego sektora. Jednocześnie gracze w krajach
zamożnych są gotowi wydać wielokrotnie większe kwoty na pojedynczy tytuł.
Struktura rynku gier w regionach w latach 2018-2022 (mld USD)

Źródło: Emitent na podstawie danych Newzoo

Najpopularniejszą platformą wśród konsol jest PlayStation 4 z ponad 107 mln egzemplarzami
sprzedanymi do dnia 7 marca 2020 r. Liczba sprzedanych konsol PS4 przerasta ponad dwukrotnie
zarówno cieszącą się rosnącą popularnością Nintendo Switch (51,7 mln), jak i kończącą swój cykl życia
konsolę Xbox One (46,6 mln).
Sprzedaż głównych konsol na dzień 7 marca 2020 r. (mln egzemplarzy)

Źródło: Emitent na podstawie VGChartz

Odbiorcami produktów w branży gier wideo są zarówno osoby starsze, dorośli, jak i młodzież oraz
dzieci. Globalna populacja graczy osiągnęła około 2,5 mld osób - to co trzecia osoba na ziemi.
Dominującymi grupami są osoby w przedziale wiekowym 21-35 lat, reprezentując aż 35% ogółu.
Globalna populacja graczy z podziałem na płeć i wiek, 2017 r.

MOONLIT S. A. | DOKUMENT OFERTOWY

Źródło: Emitent na podstawie Statista

Polska od lat jest zagłębiem tworzenia gier niezależnych z segmentów indie oraz AAA, które zyskały
popularność na całym świecie. Należą do nich m.in.: saga Wiedźmin (CD Projekt RED), Dying Light
(Techland), This War of Mine, Frostpunk (11 bit studios), House Flipper (PlayWay S.A.) czy the Vanishing
of Ethan Carter (The Astronauts).
14.

OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

KRAJOWYCH

I

ZAGRANICZNYCH

EMITENTA,

W

TYM

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Spółka nie poniosła wydatków na nakłady inwestycyjne.
15.

INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM,
UKŁADOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM - JEŻELI WYNIK TYCH
POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Na datę Dokumentu Ofertowego wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania upadłościowe,
układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.
16.

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

Według najlepszej wiedzy Zarządu, Spółka nie jest stroną postępowań przed organami administracji
publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych ani innych, za okres obejmujący ostatnie 12
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które mogą mieć istotny wpływ
na działalność albo na sytuację finansową Emitenta.
17.

ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ
EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA MOŻLIWOŚĆ
REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH
INKORPOROWANYCH

Według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Spółka
nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych Spółki.
Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe, na które na dzień 30 czerwca 2020 r. składają się
przede wszystkim zobowiązania wekslowe do 12 miesięcy o wartości 110.816,3 PLN. W opinii Zarządu
wskazane zobowiązanie nie stanowią istotnych zobowiązań Spółki.
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Główne grupy zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtują się następująco:

PASYWA (PLN)

30 czerwca 2020 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

183 992,96
27 454,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

142 968,96

Rozliczenia międzyokresowe

13 570,00

Źródło: Emitent.

18.

INFORMACJA O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA OKRES OD ZAWIĄZANIA SPÓŁKI
UDOSTĘPNIENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOKUMENTU OFERTOWEGO

WYNIKI Z
DO DNIA

W okresie od dnia zawiązania Spółki do dnia udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu
Ofertowego nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej Emitenta.
19.

WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ
EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO 30
CZERWCA 2020 R.

Spółka w niniejszym Dokumencie Ofertowym przedstawiła informacje finansowe jej dotyczące
aktualne na 30 czerwca 2020 r. W ocenie Zarządu po 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły istotne zmiany
w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki, ani nie ujawniły się informacje istotne dla
oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.
20.

PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.
21.

ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH

21.1.

Zarząd

Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada
Nadzorcza. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie
Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą
na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być odwołany lub
zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
Na datę Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta składa się z następujących osób:
Imię, nazwisko

Michał Gardeła

Stanowisko

Prezes Zarządu

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

30 lat

Staż pracy w branży
gamedev

7 lat
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Edukacja

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i
Komputerowej, Kierunek: Informatyka - studia przerwał na czwartym roku aby
realizować się w GameDev’ie
▪
▪

Historia pracy

▪
▪
▪

2013 - Programmer w Netigen (twórca silnika do gier 2D na urządzenia mobilne)
2014 - 2017 - Chief Technical Officer w Moonlit (twórca wewnętrznych standardów
firmowych, bibliotek itp.)
2014 - 2019 - Chief Operations Officer w Moonlit (nadzór prac projektowych i
marketingowych)
2017 - 2019 - Kierownik B+R w Moonlit (Projekt Angular Light - realizowany z grantu
NCBiR)
2019 - obecnie - Chief Executive Officer w Moonlit

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;

▪

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

▪

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

▪

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

Oświadczenia

Imię, nazwisko

Maciej Kowalówka

Stanowisko

Wiceprezes Zarządu

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

35 lat

Staż pracy w branży
gamedev

1 rok

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Historia pracy

▪

od 04.2020 - Wiceprezes Zarządu - Moonlit S.A.

▪

od 06.2018 - Wiceprezes, następnie Prezes Zarządu - Love Catering Sp. z o.o.

▪

12.2016 - 12.2019 - Członek zespołu implementującego dyrektywę GDPR w globalne
struktury UBS - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

▪

03.2014 - 06.2016 - własna działalność gospodarcza w zakresie usług finansowych
i prawnych (od 2015 roku kancelaria/tytuł Radcy Prawnego)

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru

Oświadczenia
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prowadzonego na podstawie
Rzeczpospolita Polska;

21.2.

przepisów

prawa

państwa

innego

niż

▪

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

▪

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

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, przy czym Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwałą nr 13 powziętą w dniu 21 maja 2020 r. ustaliło liczebność Rady Nadzorczej na
6 (sześciu) członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz
Członkowie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej,
a także określa ich liczbę. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego Rady.
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą
być odwołani przed upływem kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni
pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem
danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
Nadzorczej.
Na datę Dokumentu Ofertowego Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:
Imię, nazwisko

Dawid Sękowski

Stanowisko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

42 lata

Edukacja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Międzynarodowe

Historia pracy

▪

od 03.2019: Członek Rady Nadzorczej Moonlit

▪

od 09.2018: Członek Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.

▪

od 05.2016: Vice President of Sales Comarch S.A

▪

05.2016 do 02.2019: Sales Director, Comarch SA.

▪

od 10.2006: Inwestor indywidualny w sektorze spółek technologicznych (gamedev /
biotech)

▪

od 04.2002 do 02.2009: Key Account Manager, Comarch S.A.

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru

Oświadczenia

MOONLIT S. A. | DOKUMENT OFERTOWY
prowadzonego na podstawie
Rzeczpospolita Polska;

przepisów

prawa

państwa

niż

▪

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

▪

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

Imię, nazwisko

Tomasz Muchalski

Stanowisko

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

48 lat

Edukacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosunków Międzynarodowych

Historia pracy

innego

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2015 – obecnie - Strict Minds - Prezes Zarządu
2019 - obecnie - Adventure Explorers sp. z o.o. - wspólnik i Prezes Zarządu
2019 - obecnie - Eurostock Media sp. z o.o. - wspólnik i Członek Zarządu
2018 - obecnie - Thorium Space sp. z oo. - wspólnik i członek Rady Nadzorczej
2019 - obecnie - Nanogroup S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2019 - obecnie - Bloober Team S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2012 - obecnie - Vivid Games S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2016 - obecnie - Tower Investments S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2018 - obecnie - 7Levels S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2004 - obecnie - Everest Consulting - Prezes Zarządu
2002 - 2004 Nowe Technologie - Redaktor Prowadzący
1996 - 2002 - Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” - dziennikarz

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego
również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby,
którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

▪

▪
Oświadczenia

▪
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Imię, nazwisko

Mateusz Grabowski

Stanowisko

Członek Rady Nadzorczej - na datę sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie
ujawniony w KRS

Kadencja upływa

Wiek

Edukacja

Historia pracy

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.
30 lat

▪
▪

2014 - 2015 – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – studia podyplomowe
2007 - 2011 – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – specjalizacja
elektroenergetyka

Informatyk związany z branżą od 2014 roku. W latach 2014-2019 aktywny w sektorze
informatycznym
i
finansowym
dla
firmy
Brown
Brothers
Harriman.
Następnie współzałożyciel firmy Investimetric sp. z o.o. - odpowiedzialny za
wytwarzanie
oprogramowania
informatycznego.
Dodatkowo, od marca 2020 r. świadczy usługi informatyczne w firmie ITmagination sp.
z o.o. Od maja 2020 r. Członek Rady Nadzorczej Moonlit S.A.
▪

▪

▪
Oświadczenia

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego
również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby,
którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Imię nazwisko

Jakub Wójcik

Stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

29 lat

Edukacja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

Historia pracy

Od września 2015 roku odpowiedzialny za business development i strategię rozwoju
gier
niezależnych
w
CDP.PL
Sp.
z
o.o.
oraz
Klabater
SA.
Od 2015 Prezes Fundacji Indie Games Polska. Obecnie współpracuje ze spółką Star
Drifters
Sp.
z
o.o.
odpowiedzialny
jest
za
rozwój
biznesu..
W 2018 roku założył agencję better. - wspierającą twórców, wydawców i dystrybutorów
w
zakresie
PR-u,
marketingu,
doradztwa
i
wsparcia
biznesowego.
Członek Rady Nadzorczej spółek Movie Games S.A. oraz Moonlit S.A.
Laureat nagrody Special Recognition Awards of the Year 2017, przyznanej za
szczególny wkład w rozwój branży gier.
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▪

▪

Oświadczenia

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego
również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby,
którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Imię, nazwisko

Jacek Głowacki

Stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

48 lat

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński - licencjat Filologii Polskiej, specjalizacja Wiedza o Kulturze

Historia pracy

Od września 2016 roku odpowiedzialny za business development i strategię rozwoju w
iFun4all
S.A.,
obecnie
Draw
Distance
S.A.
W okresie od stycznia 2016 roku do września 2016 business developer w Techland sp. z
o.o.
W latach 2011-2015 redaktor działu Technologie i Gry w Onet.pl S.A.
Członek Rady Programowej Fundacji Indie Games Polska, od 2019 r. członek Rady
Nadzorczej 7LEVELS S.A. i Moonlit S.A., wielokrotny wykładowca i juror Game
Connection Europe, Digital Dragons, GIC, PGA, Pixel Heaven, Akademii KPT, Pyrkonu i
innych.
Negocjował i współnegocjował szereg umów wydawniczych i inwestorskich z takimi
partnerami jak inXile, Curve Digital, Klabater, Techland, Microsoft, Paradox Interactive,
Onyx Finances, East2West, Legendary Television LLC i innych.
▪

▪

▪
Oświadczenia

▪

Imię, nazwisko

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego
również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby,
którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Jakub Trzebiński
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Stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja upływa

ZWZ zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Wiek

33 lata

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Polonistyki, specjalizacja Marketing |
PR | Dziennikarstwo)
Wiceprezes PlayWay S.A. (od 2016 r.), COO, CMO, Z firmą związany od 2013 roku. Od 2019
r. wspólnik w MD Games sp. z o.o., a od 2020 r. również w 100 Games sp. z o.o. Członek
Rad Nadzorczych spółek: Duality S.A. (od 2018 r.), Polyslash S.A. (od 2019 r.), Circlegames
S.A. (od 2019 r.), Freemind S.A. (od 2019 r.), Sonka S.A. (od 2017 r.), Drago Entertainment sp.
z o.o. (od 2019 r.), Degenerals S.A. (od 2018 r.), Atomic Jelly S.A. (od 2002 r.), Rockgame S.A.
(od 2019 r.), Big Cheese Studio sp. z o.o. (od 2020 r.).

Historia pracy

Pisał m.in dla: Magazynu CD-ACTION, portalu Polygamia.pl, Magazynu FILM, portalu
Stopklatka.pl, portalu Muzyka.pl, Magazynu LADOS. Odbywał staże w TVN 24, Polsat
News, Wprost, PolskaPresse. W PlayWay S.A. odpowiada m.in. za obecność globalnych
marek w grach Car Mechanic Simulator oraz Farm Expert, opiekę producencką nad
tworzonymi przez firmę grami, nawiązywanie kontaktów i relacji z mediami, odkrywanie
nowych zespołów deweloperskich, kontakty biznesowe.
▪

▪

▪
Oświadczenia

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości;
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego
również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby,
którego wynik postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ZE WSKAZANIEM
WŚRÓD TYCH OSÓB CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU I
RADY NADZORCZEJ

22.

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury
kapitału zakładowego Spółki na datę Dokumentu Ofertowego.
LP

AKCJONARIUSZ
1

PlayWay S.A.

2

L. AKCJI

% AKCJI

L. GŁOSÓW

% GŁOSÓW

1 202 000

24,04

1 202 000

24,04

Michał Gardeła*

676 420

13,53

676 420

13,53

3

Piotr Gardeła

461 424

9,23

461 424

9,23

4

Maciej Siwek

517 580

10,35

517 580

10,35

5

Grzegorz Chyb

517 580

10,35

517 580

10,35

6

Pozostali akcjonariusze < 5,00%

1 624 996

32,50

1 624 996

32,50

RAZEM

5 000 000

100,00

5 000 000

100,00

* Zarząd
Źródło: Emitent
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Przewidywany akcjonariat Spółki po emisji serii E przy przydziale maksymalnej liczby Akcji
Oferowanych.
LP

AKCJONARIUSZ
1

PlayWay

2

L. AKCJI

% AKCJI

L. GŁOSÓW

% GŁOSÓW

1 202 000

21,85

1 202 000

21,85

Michał Gardeła*

676 420

12,30

676 420

12,30

3

Piotr Gardeła

461 424

8,39

461 424

8,39

4

Maciej Siwek

517 580

9,41

517 580

9,41

5

Grzegorz Chyb

517 580

9,41

517 580

9,41

6

Pozostali akcjonariusze < 5,00%

1 624 996

29,55

1 624 996

29,55

7

Akcjonariusze Akcji Nowej Emisji

499 999

9,09

499 999

9,09

5 499 999

100,00

5 499 999

100,00

RAZEM
* Zarząd
Źródło: Emitent
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DANE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI AKCJI
OFEROWANYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH
OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB
ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

1.

1.1.

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych

Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 zł
(pięćset tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 5 000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas
zarejestrowanych akcji zawiera poniższa tabela:
LICZBA
GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

DATA
UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

SERIA
AKCJI

LICZBA
AKCJI

A

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

B

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

C

1 202 000

1 202 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

D

1 000 000

1 000 000

na okaziciela

0,10 PLN

2,00 PLN

23.05.2018 r.

09.07.2019 r.

W związku z Ofertą Spółka planuje wyemitować nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 499.999
(czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Kapitał zakładowy Spółki będzie nie niższy niż
500.000,10 zł (pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie wyższy niż 549.999,90 zł (pięćset czterdzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzielił się
będzie na nie mniej niż 5.000.001 (pięć milionów jeden) i nie więcej niż akcji 5.499.999 (pięć milionów
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Podsumowanie w tym zakresie zawiera poniższa
tabela:
DATA
UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

SERIA
AKCJI

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

A

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

B

1 399 000

1 399 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10,PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

C

1 202 000

1 202 000

na okaziciela

0,10 PLN

0,10 PLN

24.11.2017 r.

14.02.2018 r.

D

1 000 000

1 000 000

na okaziciela

0,10 PLN

2,00 PLN

23.05.2018 r.

09.07.2019 r.

na okaziciela

0,10 PLN

5,00 PLN

21.05.2020 r.

Akcje
Oferowane

E*

od 1 do 499 000

od 1 do 499 000

*Akcje Oferowane

Emitent nie zapewnia inwestorom możliwości odkupu Akcji Oferowanych. Emitent nie zawarł umowy
zapewniającej inwestorom odkup Akcji Oferowanych w żadnym przypadku.
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Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania Akcji Oferowanych oraz zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych

1.2.

Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje Nowej Emisji, podobnie jak dotychczasowe Akcje Spółki, nie będą akcjami uprzywilejowanymi w
rozumieniu przepisów KSH, w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do
podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Akcje Nowej Emisji nie będą przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą
wiązały się żadne świadczenia dodatkowe.
Wyszczególnienie wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Spółki, w tym Akcji
Oferowanych

1.3.

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące przenoszenia praw z Akcji Spółki, w tym Akcji
Oferowanych.
1.3.1.

Ograniczenia wynikające z treści Statutu

Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z Akcji Spółki, w tym
Akcji Oferowanych.
1.3.2.

Umowne ograniczenia w przenoszeniu praw z akcji Spółki

Według najlepszej wiedzy Emitenta na datę Dokumentu Ofertowego, w czasie obowiązywania Oferty,
jak również bezpośrednio po jej zakończeniu zbywalność części Akcji Spółki jest ograniczona na
skutek zawartych umów lock-up.
Struktura ograniczeń zbywalności Akcji Spółki:
Liczba akcji

Okres lock-up

290 000*

do 16.10.2020 r.

25 000*

do 10.01.2021 r.

2 173 000**

do 26.06.2021 r.

77 500***

do 30.06.2021 r.

32 500***

do 31.03.2022 r.

*Akcje
inwestorów
zewnętrznych
umowy
lock-up
zawarte
wyłącznie
ze
Spółką
**Akcje założycieli Spółki: Piotra Gardeły, Michała Gardeły, Grzegorza Chyba, Macieja Siwka - umowy lock-up
zawarte ze Spółką oraz RKKW - BUSINESS ADVISORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
***Akcje
współpracowników
umowy
lock-up
zawarte
wyłącznie
ze
Spółką
Źródło: Emitent

W zawartych umowach lock-up każdy akcjonariusz będący stroną tych umów zobowiązał się, że w
danym okresie:
-

nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie obciąży w żaden
sposób, nie sprzeda, nie dokona zamiany, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie
zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami lub instrumentami
finansowymi uprawniającymi do nabycia Akcji, a także nie dokona w jakikolwiek sposób
podziału swojego majątku, w wyniku którego mogłoby dojść do faktycznej zmiany właściciela
Akcji oraz nie wniesie Akcji w poczet majątku prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, zaś w przypadku współpracownika pozostającego osobą prawną - nie
doprowadzi do zmiany jednostki posiadającej status podmiotu dominującego w rozumieniu
przepisów o rachunkowości,
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-

nie będzie wnioskować lub inicjować, bezpośrednio lub pośrednio, o emisję jakichkolwiek
papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w
jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia jakichkolwiek praw do Akcji,
nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się
z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem lub celem byłoby przeniesienie
Akcji bądź praw z Akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,
nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości rozporządzenia Akcjami
ani nie ogłosi zamiaru rozporządzenia Akcjami.

Rozporządzenie Akcjami Spółki objętymi umowami lock-up wymaga uprzedniej, każdorazowej zgody
Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku Akcji objętych
ograniczeniami posiadanych przez założycieli Spółki: Piotra Gardełę, Michała Gardełę, Grzegorza
Chyba, Macieja Siwka osoby te zobowiązane są dodatkowo do uzyskania zgody RKKW - BUSINESS
ADVISORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zobowiązania wskazane powyżej oraz inne ograniczenia przewidziane w umowie lock-up nie dotyczą:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

przymusowego wykupu Akcji według zasad określonych przez Ustawę o Ofercie i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych,
zbycia Akcji w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
zbycia Akcji w ramach postępowania egzekucyjnego,
wykupu Akcji realizowanego na podstawie w związku z art. 416 § 4 KSH;
dziedziczenia Akcji,
wszelkich innych niż objęte w lit. a-b powyżej przypadków rozporządzenia Akcjami (lub
wygaśnięcia inkorporowanych w nich praw akcyjnych) dokonywanego niezależnie od woli oraz
bez udziału współpracownika.

Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego akcjonariusze Założyciele mogą zawrzeć umowy zbycia
Akcji Spółki w liczbie nie wyższej niż 320 000, z których: (i) umowy dotyczące 65 000 Akcji Spółki mogą
wejść w życie nie wcześniej niż 27 czerwca 2021 r. (ii) umowy dotyczące 125 000 Akcji Spółki będ posiadać
lock-up na 6 miesięcy od dnia nabycia, (iii) 105 000 Akcji Spółki może być zbyte na rzecz
współpracowników Spółki w celu stworzenia dla nich mechanizmów motywacyjnych
- tacy
współpracownicy zobowiązani będą zawrzeć ze Spółką odpowiednią umowę lojalnościową, która
zawierać będzie m.in. lock-up kończący się nie wcześniej niż 30 czerwca 2021 r., a więc po upływie
okresu lock-up, którym związany jest Michał Gardeła.
Akcje Nowej Emisji nie będą objęte ograniczeniem w zbywaniu akcji.
1.3.3.

Uprawnienia osobiste akcjonariuszy Spółki

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiada uprawnień osobistych.
1.3.4.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przejęcie, nabycie lub objęcie akcji w
określonych przypadkach, podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz konieczności
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.
Dokonanie zgłoszenia mające na celu uzyskanie decyzji Prezesa UOKiK należy interpretować jako
ograniczenie w zbywaniu praw z Akcji Oferowanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiaru:
I.

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
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II.

III.
IV.

przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość
10.000.000,00 EUR.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2
pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w
żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR.
Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i
jego przedsiębiorców zależnych;
jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje
łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich
przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia;
polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do
jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub
przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub
przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w
celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem r. od dnia nabycia
lub objęcia oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem
prawa do dywidendy; lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży
całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do
grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego
część mienia jest nabywana;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania
antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
I.
II.

III.
IV.

wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych
przedsiębiorców;
przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji,
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców;
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w
przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez
przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli
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obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR.
W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone
zasadniczo w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże w sprawach szczególnie
skomplikowanych, co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych
informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa UOKiK w toku prowadzonych postępowań, wynika, że
istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku
dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia
postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.
W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia
konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub
przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie
zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie
14 dni od dnia ich doręczenia.
Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w
jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja
publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 1
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu
wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji
kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja,
może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK, w drodze decyzji, zgody na
dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK, w drodze decyzji,
wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w
szczególności do:
I.
II.

III.

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności
przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców;
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
termin spełnienia warunków.
Prezes UOKiK może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji
warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku
postępowania w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca może ustosunkować się do warunków
przedstawionych przez Prezesa UOKiK w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może
również przedstawić przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia.
Brak stanowiska przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez
Prezesa UOKiK lub niezaakceptowanie przez Prezesa UOKiK warunków przedstawionych przez
przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej dokonanie koncentracji.
W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes UOKiK w decyzji tej nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o
realizacji określonych w decyzji warunków.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, na
którego nałożono obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes UOKiK wydaje postanowienie
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o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich
spełnienia, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych warunków. W takim wypadku Prezes UOKiK
nie publikuje i nie podaje w inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w
art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze
decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK wydaje,
w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku,
w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:
I.
II.

przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może uchylić decyzje,
o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art.
19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes
UOKiK orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
I.
II.
III.

podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w
przypadku niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji.
Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została
dokonana. Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony
nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze postanowienia, termin ten o
rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja
może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
1.3.5.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji

Obowiązki dotyczące kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli
Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar
wspólnotowy, jeżeli:
I.
II.

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż
5.000.000.000,00 EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
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Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli
Koncentracji koncentracja ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3
Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji):
łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż
2.500.000.000,00 EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót
każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25.000.000,00
EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR;

I.
II.
III.

IV.

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze
wspólnotowym podlegają zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy,
ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto zgłoszenia
można dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą
intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej
wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta
doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie z definicją zawartą w
Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji).
Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie
koncentracji.
1.3.6.

Ograniczenia wynikające z regulacji dotyczących polskiego rynku papierów wartościowych

1.3.6.1.

Ograniczenia wynikające z przepisów Ustawy o Ofercie

Ustawa o Ofercie wprowadza szereg obowiązków i ograniczeń w stosunku do podmiotów
nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, kto:
●
●

osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej; albo
posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów;

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z
nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji.
Dniami sesyjnymi, o których mowa powyżej, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z
przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:
●

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
○ 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych;
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5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na innym rynku regulowanym niż określony powyżej;
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów.
○

●

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie
informacje o:
●
●

●
●
●
●

●

●

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów;
liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
spółki;
osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do
których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez
rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich
wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do
których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie
i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy
o Ofercie, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku
angielskim.
Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku
z:
●
●

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo
głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za
należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Obowiązku określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem
instrumentów finansowych, które:
●

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

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

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba
głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których
nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które
są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej,
związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z
akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz
współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r.
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji
(Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję
długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego
(Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania
uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z
art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji
tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
określone w art. 69 Ustawy o Ofercie.
Ustawa o Ofercie wprowadza rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków w stosunku do
podmiotów nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów,
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie, w związku z zajściem innych
przyczyn.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, odpowiednio spoczywają:
●

●

●

●

●

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych, w
związku z akcjami spółki publicznej;
na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo
towarzystwo funduszy inwestycyjnych; (ii) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne
fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP, zarządzane przez ten sam podmiot;
na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje
w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne alternatywne spółki inwestycyjne
zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych; (ii) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium RP,
zarządzane przez ten sam podmiot;
na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo
towarzystwo emerytalne;
również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem
akcji:
○ przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w
art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie;
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w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z
przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo
głosu na walnym zgromadzeniu;
○ przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,
jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z
tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;
na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
Ofercie, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.
○

●

●

●

●

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku: (i) zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 Ustawy o Ofercie; (ii) w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej
liczbie głosów; (iii) gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub
zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W
przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o Ofercie, obowiązki określone
powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w
przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
●
●
●

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej:
●
●

●
●

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

W art. 90 Ustawy o Ofercie wskazuje się przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie
stosuje się, natomiast w art. 90a Ustawy o Ofercie reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki
publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż RP. W art. 90b Ustawy o Ofercie rozszerza
się zastosowanie obowiązków, o których mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, w ten sposób, że ilekroć
jest mowa o papierach wartościowych, należy przez to rozumieć również instrumenty finansowe.

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i
odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych

Strona 57 / 162

Przymusowy wykup akcji
Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami
będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od
osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży
wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie
do ASO NewConnect ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.
Cena akcji nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających
ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu, w czasie których dokonywany
był obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu, a jeżeli obrót akcjami spółki w
alternatywnym systemie obrotu był dokonywany przez okres krótszy niż 6 miesięcy – średniej ceny
rynkowej z tego krótszego okresu. Cena akcji takiej spółki publicznej nie może być jednak niższa od
średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami poprzedzających ogłoszenie żądania
sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu, w czasie których dokonywany był obrót tymi
akcjami w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie
z zasadami wskazanymi powyżej, a także w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało
postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, cena akcji nie może być niższa od ich wartości
godziwej. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę będącą średnią
arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego
wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji,
które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia
lub pośredniczącej w jego udzieleniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej alternatywny system obrotu, na którym notowane są dane
akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Żądanie wykupu akcji
Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95%
ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia,
w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza, z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu wyżej wskazanego
progu nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o
Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który
może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego
akcjonariusza.
Powyższemu żądaniu obowiązani są solidarnie zadośćuczynić akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w
terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Ponadto Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami
dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu,
żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach, uprawniony jest, z zastrzeżeniem do otrzymania
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ceny nie niższej niż określona zgodnie zasadami ustalania ceny w odniesieniu do wykupu
przymusowego.

Wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
KNF na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym
systemie obrotu. W decyzji udzielającej zezwolenia KNF określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po
upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu. Wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym
systemie obrotu uchyla skutki ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. Wniosek o
wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, można złożyć, jeżeli walne zgromadzenie,
większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę
kapitału zakładowego, podjęły uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia
sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonane wyłącznie w trybie
określonym w art. 400 § 1 KSH.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia
sprawy w przedmiocie wycofania akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, są obowiązani do
uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich
pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79 Ustawy o Ofercie.
W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska obowiązek
ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w
obrocie w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na
rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec
drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania.
W przypadku spółki publicznej, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego
systemu obrotu, cena akcji proponowana w wezwaniu, nie może być niższa od średniej ceny rynkowej
z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót
tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu, a jeżeli obrót akcjami spółki w alternatywnym systemie
obrotu był dokonywany przez okres krótszy niż 6 miesięcy - średniej ceny rynkowej z tego krótszego
okresu. Cena akcji takiej spółki publicznej nie może być jednak niższa od średniej ceny rynkowej z
okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których
dokonywany był obrót tymi akcjami w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy nie jest
możliwe ustalenie ceny zgodnie zasadami określonymi powyżej, a także w przypadku spółki, w
stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, cena akcji
nie może być niższa od ich wartości godziwej. Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą
średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. Akcjonariusz lub
akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia
uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu mogą nabywać akcje tej spółki
w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, jedynie w drodze tego wezwania.
Obowiązek ogłoszenia wezwania, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w
porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy w przedmiocie wycofania akcji wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu, występują wszyscy akcjonariusze spółki.
Wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu następuje w terminie wskazanym decyzją
Komisji o takim wycofaniu. Spółka prowadząca alternatywny system obrotu niezwłocznie informuje
KDPW lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w
art. 48 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o Obrocie, o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
KDPW lub spółka, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w
art. 48 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o Obrocie, wyrejestrowuje akcje wycofane z obrotu w alternatywnym
systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania. Z dniem wyrejestrowania akcji rozwiązaniu
ulega umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
W przypadku wycofania akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu uczestnicy KDPW są
obowiązani przekazać KDPW, w terminie przez niego wskazanym, dane osobowe akcjonariuszy, ze
wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń ustanowionych na tych
akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono. Informacje te są
sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych, na
podstawie zapisów dokonanych na prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów
wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz na podstawie wskazań dokonanych przez posiadaczy
rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 Ustawy o Obrocie. KDPW lub spółka, której KDPW
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o
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Obrocie, przekazuje te dane spółce, której akcje zostały wycofane z obrotu w alternatywnym systemie
obrotu.

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie
Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69
Ustawy o Ofercie.

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa powyżej nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie , na każdego kto:
●

●
●
●
●
●

w wezwaniu, o którym mowa w art. 91 ust. 5, dotyczącego akcji spółki publicznej, której akcje
zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, proponuje cenę niższą
niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie;
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych wart. 91 ust. 5
Ustawy o Ofercie;
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o
Ofercie;
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie;
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień;
dopuszcza się jakiegokolwiek z wyżej przywołanych czynów, działając w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000,00 zł.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub starty unikniętej w wyniku
naruszenia obowiązków, o których mowa w powyżej, zamiast kary, o której mowa w zdaniu
poprzednim, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści
lub unikniętej straty.
Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o
którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem
warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną:
●
●

w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł;
w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej
równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku
naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, przez podmiot niedokonujący
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast kary, o której mowa w ust. 1a, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o
Ofercie, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w
ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć na:
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●
●
●

towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego,
zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzającego tą
alternatywną spółką inwestycyjną

- karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie.
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie dokonuje w
terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę
pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie, odpowiednio na spółkę zarządzającą
albo na zarządzającego z UE.
W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w art. 97 ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8 Ustawy
o Ofercie, przepisy art. 96 ust. 10a-10c Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie, KNF
bierze w szczególności pod uwagę:
●
●
●
●

●
●
●

wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
przyczyny naruszenia;
sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia,
lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o
ile można tę skalę ustalić;
straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;
gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas
wyjaśniania okoliczności naruszenia;
uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który
nakładana jest kara.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy o Ofercie podmiot odpowiedzialny za zgodność ze stanem faktycznym
informacji zamieszczonych w prospekcie, memorandum informacyjnym oraz innych dokumentach
sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną dotyczącą papierów wartościowych,
dopuszczeniem papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ubieganiem się o takie dopuszczenie, oraz za to,
że dokumenty te nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności za to,
że informacje te są prawdziwe, rzetelne i kompletne, obowiązany jest do naprawienia szkody
wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości informacji niezgodnej ze stanem
faktycznym lub informacji, która mogłaby mieć wpływ na znaczenie udostępnionych dokumentów, w
tym informacji nieprawdziwej, nierzetelnej lub niekompletnej, chyba że ani on, ani osoby, za które
odpowiada, nie ponoszą winy.
Tożsamą odpowiedzialność ponoszą osoby, które wykorzystują w swojej działalności w zakresie
obrotu instrumentami finansowymi informacje wskazane w tych przepisach, chyba że nieprawdziwość
lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być im znana.
Odpowiedzialność wyżej wskazanych podmiotów jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub
wyłączyć. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy określającej wzajemne zobowiązania tych
podmiotów z tytułu tej odpowiedzialności.
1.3.6.2.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR i Ustawy o Obrocie

Rozporządzenie MAR
Rozporządzenie MAR przewiduje szczególny tryb postępowania z informacjami poufnymi oraz
wprowadza zmienione regulacje w zakresie okresów zamkniętych.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR, informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny
informacja, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca, bezpośrednio lub
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów
finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie
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znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych
instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:
● jest określona w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub
można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego
szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych
instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu,
którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego
wydarzenia, za informację określoną w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe
okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z
zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego
wydarzenia;
● której podanie do wiadomości publicznej miałoby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych
na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do
emisji, oznacza informację, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby,
opierając się na niej w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych;
● w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów
finansowych, oznacza także informację przekazaną przez klienta i związaną z jego zleceniami
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określoną w sposób
precyzyjny, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do
wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: (i) wykorzystywania informacji
poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; (ii) rekomendowania innej osobie lub
nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub (iii) bezprawnego ujawniania informacji
poufnych. Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w
posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny
rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których
informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia
dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie
złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za
wykorzystywanie informacji poufnej. Natomiast udzielanie rekomendacji, aby inna osoba
wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych
ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz (i) udziela
rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe,
których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub (ii) udziela
rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie
dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego
anulowania lub zmiany. Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.
Powyższa regulacja ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji
poufnych z racji bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu
zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, zaangażowania w działalność przestępczą oraz
wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż
wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W
przypadku osoby prawnej, regulacje mają zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą
udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na
rachunek tej osoby prawnej.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (tj. osoby związane
z emitentem, które są członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego
podmiotu lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych emitenta, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji
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zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu) oraz osoby
blisko z nimi związane (tj. małżonek, partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za równoważnego
z małżonkiem, dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym, członek rodziny, który w
dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku,
osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni osoba
pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26) lit. a), b) lub c)
Rozporządzenia MAR, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która
została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w
znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby) powiadamiają emitenta oraz właściwy organ o
każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów
dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi
instrumentów finansowych. Przepisy art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do każdej
kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000,00 EUR w trakcie jednego roku
kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000,00 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania
pozycji wszystkich transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta
nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej,
bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres
zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub
sprawozdania na koniec r. rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości
publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu
lub prawem krajowym. Jednakże, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie
okresu zamkniętego (i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych
okoliczności, takich jak: poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży
akcji; albo (ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych,
programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi
związanych.

Ustawa o Obrocie
Zgodnie z Art. 78 Ustawy o Obrocie
Zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD nieprowadząca
działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być stroną transakcji
zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 78 ust. 1 Ustawy
o Obrocie, jeżeli:
1) posiada zezwolenie lub na innej podstawie świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi w państwie swojej siedziby;
2) podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w państwie swojej
siedziby;
3) państwo jej siedziby należy do Grupy Specjalnej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF);
4) zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy o Nadzorze, z właściwym
organem nadzoru nad rynkiem finansowym w państwie jej siedziby lub wielostronne porozumienie
zapewniające współpracę i skuteczną wymianę informacji, którego stroną jest ten organ nadzoru i
KNF, lub w inny sposób zapewnione jest przekazywanie między tym organem nadzoru a KNF
informacji niezbędnych z punktu widzenia sprawowanego przez KNF nadzoru nad działalnością tej
zagranicznej osoby prawnej w systemie obrotu instrumentami finansowymi.
Zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 78 ust. 1ba Ustawy o Obrocie, może być stroną
transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 78 ust.
1 Ustawy o Obrocie, wyłącznie w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na
własny rachunek, z wyłączeniem pełnienia funkcji animatora rynku, lub na rachunek klientów
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie.
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Na żądanie KNF lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania
zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 78 ust. 1ba Ustawy o Obrocie, będącej stroną
transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa art. 78 w ust.
1 Ustawy o Obrocie, lub wchodzące w skład ich statutowych organów albo pozostające z nimi w
stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tej
zagranicznej osoby prawnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie transakcji zawieranych w systemach obrotu
instrumentami finansowymi, o których mowa art. 78 w ust. 1 Ustawy o Obrocie.
Ustawa o Obrocie zakazuje
Rozporządzeniem MAR, jest:
●

●

●

●

●

manipulacji

instrumentem

finansowym,

którą,

zgodnie

z

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą
wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do
emisji, lub co do ich ceny; lub (ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku
instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym
lub sztucznym poziomie;
chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca
każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z
zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi;
zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego
kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego
na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form
wprowadzania w błąd lub podstępu;
rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych
środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub
popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub
sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub
zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku
instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym
lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba
rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były
fałszywe lub wprowadzające w błąd;
przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie
fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli
osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć,
że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące
manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.

Zgodnie z art. 183 Ustawy o Obrocie kto wbrew zakazowi, o którym mowa wart. 15 Rozporządzenia MAR,
dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia, podlega grzywnie do 5 000 000 zł
albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Kto natomiast
wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12
rozporządzenia MAR podlega grzywnie do 2 000 000 zł
1.3.7.

.Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Inwestycji

Ustawa o Kontroli Inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze
dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli
Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:
●
●
●

udziałów albo akcji,
ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo
reprezentacji spółki osobowej,
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
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skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad
spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o
Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki
publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli
Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym
uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność
podmiotu przez:
●
●
●

posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo
posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20%
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie
statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez: a) nabycie udziałów albo
akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub b) zawarcie umowy
przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z kolei
zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego
uczestnictwa rozumie się: (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie
objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie
udziałów albo akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego
ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w
odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo
akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub
wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego.
Stosownie do art. 12c ust. 7 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie
znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:
●

●

●

nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym
również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem
zależnym od takiego podmiotu,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo
inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego
majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do
dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie
innego podmiotu, w tym
w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie,

●

●

nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny
podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania
prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub
praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem
objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną
z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania
udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji
lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź
innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z
siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
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●

nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na
podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony
takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego
ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z
siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie
do art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa
albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące
uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub
przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu
objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce
osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów
wniesionych do tej spółki, w wyniku:
●
●
●

umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji
własnych tego podmiotu,
podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania
udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień
przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego
podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć
znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi
kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na
innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji. Zawiadomienia dokonuje
się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub
osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia
znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej
umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem
ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub
osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa
podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.
Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku
nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w
wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia
dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie
organu kontroli, lub (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych
wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub (iii) w związku z nabyciem lub
osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne
zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub
zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej -przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub (iv) brak
jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego -w przypadku
osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego
zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego -w przypadku podmiotów innych niż
osoby fizyczne, lub (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może
mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: (i) bez złożenia
zawiadomienia, albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano decyzję,
o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność
wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza
znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym
ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności
podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.
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CELE EMISJI

2.

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej
wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z
wymienionych celów oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
Z emisji Akcji Serii E Emitent może maksymalnie pozyskać 2 499 995 mln PLN zł (dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Poniżej zaprezentowano
szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Oferowanych na poszczególne cele.
CELE EMISYJNE

KWOTA (TYS. PLN)

TERMIN REALIZACJI

Pokrycie kosztów produkcji projektu Dog Trainer

900

styczeń 2022 r.

Pokrycie kosztów rozbudowy projektu Model Builder

500

styczeń 2021 r.

Pokrycie kosztów Administracji Emitenta

500

styczeń 2022 r.

Pokrycie kosztów High Definition Water System

300

styczeń 2022 r.

Pokrycie kosztów IT Emitenta

300

styczeń 2022 r.

Źródło: Emitent

W związku ze specyfiką procesu produkcji gier polegającą na dużej dynamice i konieczności
dostosowania się do warunków rynkowych Emitent zastrzega, że powyższe cele, kwoty i terminy mogą
ulegać modyfikacji.
3.

ŁĄCZNE I W PODZIALE NA TYTUŁY OKREŚLENIE KOSZTÓW, JAKIE ZOSTAŁY ZALICZONE DO
SZACUNKOWYCH KOSZTÓW EMISJI

Spółka poniesie koszty związane z przygotowaniem Oferty, w tym koszty doradztwa w sporządzeniu
Dokumentu Ofertowego oraz doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu Oferty.
Zarząd Emitenta szacuje koszty Oferty jak poniżej:

SZACUNKOWE KOSZTY OFERTY

KWOTA (TYS. PLN)

Koszty sporządzenia Dokumentu Ofertowego i doradztwa prawnego

60

Koszty działań promocyjnych

70

Źródło: Emitent

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów wyrażających zainteresowanie objęciem
Akcji Oferowanych.
4.
4.1.

OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych jest Walne Zgromadzenie.
4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych, z przytoczeniem jej treści

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie Uchwały nr 9 NWZ z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do
kwoty nie mniejszej niż 500.000,10- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż
549.999,90 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie
większą niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
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złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 499.999
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych
akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999 w drodze
subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki. Treść przedmiotowej
uchwały stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.
5.

WSKAZANIE, CZY MA ZASTOSOWANIE PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ OKREŚLENIE PRZYCZYN WYŁĄCZEŃ LUB
OGRANICZEŃ TEGO PRAWA

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji (prawo poboru) przez dotychczasowych Akcjonariuszy nie ma
zastosowania. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało
wyłączone na podstawie Uchwały nr 9 NWZ z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż
500..000,10 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549..999,90 zł (słownie:
pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49..999,90 zł (słownie:
czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)
poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 499 999 (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela
serii E o numerach od E000001 do numeru nie większego niż E499999 w drodze subskrypcji otwartej z
wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki.
6.

OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE OFEROWANE MAJĄ UCZESTNICZYĆ W DYWIDENDZIE,
ZE WSKAZANIEM WALUTY, W JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym
ustawowym i umownym. W szczególności, termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w
KSH. W tym zakresie zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej
kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał
zapasowy. Na datę Dokumentu Ofertowego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełniała
określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.
Na datę Dokumentu Ofertowego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie
Akcje Spółki, włącznie z oferowanymi w przyszłości, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają
posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie
podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się
listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin
wypłaty dywidendy.
Zgodnie z § 10 Statutu, czysty zysk Spółki przeznacza się w szczególności na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy, odpisy na kapitał zapasowy, odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze tworzone w
Spółce i inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dywidenda wypłacana jest w stosunku
do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje. Zarząd
jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga
zgody Rady Nadzorczej.
Niezależnie od powyższego, Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę
dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków
na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie
ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę
dywidendy.
W przypadku Akcji Oferowanych, będą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., a ewentualna dywidenda będzie wypłacana w
PLN.
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7.

WSKAZANIE PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH, SPOSOBU ORAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH
W ICH REALIZACJI, W TYM WYPŁATY PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, A TAKŻE
ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI TYCH PODMIOTÓW WOBEC NABYWCÓW ORAZ EMITENTA

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Oferowanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie
o Ofercie, Ustawie o Obrocie oraz Statucie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Dokumentu Ofertowego.
Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Oferowanymi.
Prawa majątkowe związane z Akcjami Oferowanymi

7.1.

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa o charakterze majątkowym:
7.1.1.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne
zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych
postanowień statutu zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie wprowadza w tym
zakresie innych regulacji.
W zgodzie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz
o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy
są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne
zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej,
dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później
niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zgodnie z postanowieniami § 121
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy
przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni
przed dniem dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie
poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie internetowej KDPW, zamieszczonego na niej
formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz
ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 121 ust.
2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej
piątego dnia po dniu dywidendy.
W terminie do dnia dywidendy Emitent przekazuje ponadto:
a)

b)

KDPW, najpóźniej do godz. 17:00, poprzez dedykowaną aplikację udostępnioną na stronie
internetowej KDPW - informację określającą liczbę akcji, na które dywidenda nie będzie
wypłacana albo będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW, oraz numer konta podmiotowego,
na którym w KDPW rejestrowane są akcje
uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze właściwe
dla akcji własnych Emitenta lub innych akcji, na które dywidenda nie będzie wypłacana albo
będzie wypłacana bez pośrednictwa KDPW – informację określającą liczbę takich akcji.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni
uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.
Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu
przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie od okresu wskazanego w punkcie 6. niniejszego
rozdziału.
7.1.2.

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo
poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku
do liczby posiadanych akcji.
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Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji
w całości lub w części, powołując się na interes Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w
drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości co najmniej 4/5 głosów.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu
zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Zwolnienie z wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy
uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję
finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji,
gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji
papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
7.1.3.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki

Na podstawie art. 474 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki,
który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed
upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Pozostały
majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich
wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy
podziale majątku. Ponadto, podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na
kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Likwidatorami zostają członkowie
Zarządu, co jest zgodne z art. 463 KSH. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki
Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu
zakończenia likwidacji Spółki.
7.1.4.

Prawo do obciążania posiadanych Akcji Oferowanych zastawem lub użytkowaniem

Artykuł 337 § 1 KSH stanowi, iż akcje są zbywalne. Przez pojęcie zbywania rozumie się również
obciążanie ich ograniczonymi prawami rzeczowymi np. zastawem lub użytkowaniem.
Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub
świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to
czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano
wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Statut nie przewiduje
zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji ani nie uzależnia przyznania
takiego uprawnienia od zgody określonego organu Spółki.
7.1.5.

Prawo do zbywania akcji Spółki

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie
akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami
imiennymi. W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji spółka powinna
wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin
zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez
ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia
zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie
wymaga zgody spółki.
Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas
rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat
od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo
pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia
rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.
Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności akcji Spółki. Umowne ograniczenia
zbywalności opisane są w Dokumencie Ofertowym.
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7.1.6.

Inne prawa wynikające z emitowanych papierów wartościowych

Poniżej zostały wskazane prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki. Do praw o
charakterze korporacyjnym akcjonariuszy Spółki należą w szczególności:
7.1.7.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce

Na zasadach określonych w art. 486-487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy
akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku może
wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
7.1.8.

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 §
1 KSH

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu
bezpłatnie odpisów dokumentów sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału lub
przekształcania Spółki.
Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz spółki łączonej ma prawo przeglądać następujące dokumenty:
I.
II.

III.
IV.
V.

plan połączenia;
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za
trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport
były sporządzane;
dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH;
sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których
mowa w art. 501 KSH;
opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz spółki dzielonej lub przejmującej ma prawo przeglądać
następujące dokumenty:
I.
II.

III.
IV.
V.

plan podziału;
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek
przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH;
sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów
połączenia, o których mowa w art. 536 KSH;
opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty:
I.
II.
7.1.9.

plan przekształcenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 558 KSH;
opinię biegłego rewidenta, o której mowa w art. 559 § 4 KSH.
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu

Na podstawie art. 341 § 7 KSH każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i
żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7.1.10.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji
lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo
liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny
być złożone na piśmie.
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7.1.11.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być
dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu, akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie
na akcje imienne.
7.2.

Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem

7.2.1.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przy czym zwyczajne walne
zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Jednakże rada nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli
zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli
uzna to za wskazane. Dodatkowo obligatoryjne jest zwołanie walnego zgromadzenia przez zarząd
w przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. W takim przypadku walne
zgromadzenie podejmuje uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki.
Na podstawie art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie powinno być złożone
zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie,
o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia
zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie,
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych
uchwałą zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4022 KSH ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
●
●

●
●
●

●

datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: (i) prawie akcjonariusza do żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia; (ii) prawie
akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia; (iii) prawie akcjonariusza do
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
podczas walnego zgromadzenia; (iv) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika; (v) możliwości i sposobie uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; (vi) sposobie
wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej; (vii) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061;
informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub
rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem walnego zgromadzenia; oraz
wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące
walnego zgromadzenia.
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Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w związku z § 6 ust. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, powyższe
informacje podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Raport taki
powinien zawierać również treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają
być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz – w przypadku zmiany statutu – dotychczasowe
jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian.
Dodatkowo, zgodnie z art. 4021 KSH spółka publiczna od dnia zwołania walnego zgromadzenia
zobowiązana jest do zamieszczenia i utrzymywania na swojej stronie internetowej:
●
●

●
●

●

7.2.2.

ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia;
informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a
jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie
głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady
nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego
zgromadzenia;
formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy
inaczej..
Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak
i Statutu.
Zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności
następujące sprawy:
I.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,

II.

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

III.

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

IV.

wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym
- w rozumieniu przyjętym w art. 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - z
którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby
przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

V.

uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

Zgodnie z § 15 ust. 9 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz
postanowień Statutu.
Zgodnie z art. 416 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie może również podjąć uchwałę o istotnej zmianie
przedmiotu działalności Spółki. Wymagana jest w tym wypadku większość 2/3 (dwie trzecie) głosów.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego
zorganizowanej części i rozwiązania Spółki, zapadają większością 3/4 głosów.
Do powzięcia uchwały dotyczącej zmiany statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplającej prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, konieczna jest zgoda
wszystkich akcjonariuszy, których dana uchwała dotyczy. Statut nie wprowadza w tym przedmiocie
surowszych uregulowań.

Strona 73 / 162

7.2.3.

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych
nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego
Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza
obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
7.3.

Prawa i obowiązki związane z udziałem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu

7.3.1.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Jak stanowi art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają
tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date). Dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji
imiennych.
Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z żądaniem akcjonariusza,
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów
wartościowych (art. 4063 § 4 KSH). Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie
akcjonariusza na liście, o której mowa w art. 406 3 § 6 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu Emitenta.
Na podstawie art. 4063 § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w
spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni
przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W
przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i
użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 KSH).
W zgodzie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub
przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej.
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7.3.2.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo
głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 4113 KSH.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu dopuszcza się
możliwość udzielenia pełnomocnictwa również w postaci elektronicznej bez opatrzenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (4121 § 2 KSH). Pełnomocnikiem spółki publicznej może być
także członek Zarządu lub pracownik tej spółki. Art. 4122 § 3 KSH wprowadza ograniczenie polegające
na tym, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik
spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko
na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
Regulamin walnego zgromadzenia – a w przypadku jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art.
4121 § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną,
jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 4111 § 1 KSH.
7.3.3.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna
dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci
elektronicznej.
Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później
niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
dla zwołania walnego zgromadzenia.
W oparciu o art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co
najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia
zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7.3.4.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

W zgodzie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być
zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie
uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do
wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
na podstawie art. 425 § 1 KSH.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia zgodnie z art. 422 § 2
KSH przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady
nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
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zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v)
akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi)
akcjonariuszom nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej
należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż
w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W zgodzie z art. 425 § 3 KSH powództwo o
stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w
terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały.
Zgodnie z art. 423 § 1 KSH zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym
sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały
walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego
zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
W oparciu o art. 423 § 2 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę
do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy
prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7.3.5.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 §3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która
przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady
nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej
wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają
jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do
utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się
wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób,
powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej
akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji
niemych.
7.3.6.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym
zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego
zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na
stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie
informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi
informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd
ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z
podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane
najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości
publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji
istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej
albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby
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stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka
zarządu.
Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas
obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie
tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 12 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia
informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.
7.3.7.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz
nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna
być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7.3.8.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

W oparciu o art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
7.3.9.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

W zgodzie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji.
7.3.10.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu
sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni przed
walnym zgromadzeniem.
7.3.11.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz
kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a
akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz żądania wydania poświadczonych przez
zarząd odpisów uchwał.
7.3.12.

Prawo do przymusowego wykupu akcji oraz prawo do przymusowego odkupu akcji

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami
będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od
osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży
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wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu akcji
wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8
Ustawy o Ofercie. Przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie progów, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nastąpiło w wyniku
ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena
przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w
wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być
przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej
w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu
prowadzącego działalność maklerską na terytorium RP, który jest obowiązany – nie później niż na 14
dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o
zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej alternatywny system obrotu. Podmiot ten
załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95%
ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia,
w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W
przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym
mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie
określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji,
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu, o którym mowa powyżej, są
obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby
głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze
stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95%
ogólnej liczby głosów.
8.

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W
PRZYSZŁOŚCI

Emitent nie posiada polityki odnośnie wypłaty dywidendy. Postanowienia dotyczące dywidendy
znajdują się w § 10 Statutu Spółki. Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i
wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Walne
Zgromadzenie. Zysk rozdzielany jest w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte,
zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące
wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą
należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa. Spółka może
wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. Warunki wypłaty zaliczki oraz jej wysokość
określa Statut. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I
OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU
8.1.

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych

8.1.1.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych akcji są traktowane jako przychody z kapitałów
pieniężnych.
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Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód
z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego
zbycia akcji, czyli kwotami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami
poniesionymi na nabycie akcji (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z
nabyciem (np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).
Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) przez osobę fizyczną (np.
domy maklerskie) są zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu
imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C) w terminie do końca lutego roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód (poniosła stratę)
z tytułu zbycia papierów wartościowych (art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze sprzedaży akcji, strata ta może obniżyć
dochód uzyskany z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych
kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w
którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia
papierów wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w terminie do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w
art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W tym samym terminie podatnicy
zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych.
Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje
w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów
wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania działalności
gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek
podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za dochody (przychody)
osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty
wynagrodzenia;
działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty
wynagrodzenia;
działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na
terytorium RP zagraniczny zakład;
położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia
jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów
oraz z realizacji praw z nich wynikających;
tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji
wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących
następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów
uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą
prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej,
bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do
takich nieruchomości;
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VII.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca
zamieszkania na terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, stanowią, że zyski
ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią
umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia
praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części
z nieruchomości położonych w RP.
Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż
mogą one wpływać na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.
8.1.2.

Opodatkowanie
dochodów
osób
nieposiadających osobowości prawnej

prawnych

oraz

jednostek

organizacyjnych

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych określono w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym
dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do:
I.
II.

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli
zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby
prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu
na miejsce ich osiągania.

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających
siedzibę lub zarząd na terytorium RP
Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży akcji. Dochód stanowi różnicę pomiędzy
przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami
poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem
(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).
Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) jest opodatkowany na zasadach
ogólnych, 19% podatkiem dochodowym.
Od 1 stycznia 2018 r., przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały
rozdzielone na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) oraz z zysków kapitałowych.
Przepisy znowelizowanej Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zawierają szeroki
katalog przychodów, które traktowane są jako przychody z zysków kapitałowych. Zgodnie z art. 7b
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za przychody z zysków kapitałowych uważa się
m.in. przychody wynikające ze zbycia akcji (w tym w celu umorzenia), przychody z papierów
wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia
wierzytelności, a także dywidendy i inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób
prawnych (w tym przychody uzyskane z działań restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub
podziału).
Konsekwencją wyodrębnienia w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych źródła
przychodu „zyski kapitałowe” jest obowiązek ustalania przez podatników przychodów, kosztów ich
uzyskania oraz podstawy opodatkowania odrębnie dla każdego ze źródeł przychodów.
Ponadto, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyskuje dochód tylko
z jednego z tych źródeł, a w drugim z nich ponosi stratę, uzyskany dochód podlega opodatkowaniu
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podatkiem dochodowym bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną w drugim źródle
przychodów.
Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy
są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających
siedziby lub zarządu na terytorium RP
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody)
osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
I.
II.
III.

IV.

V.

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na
terytorium RP zagraniczny zakład;
położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia
jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów
oraz z realizacji praw z nich wynikających;
tytułu przeniesienia własności akcji w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej
osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego
inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem
posiadania tych akcji, ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej
50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego,
instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią
nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;
tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą
być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, stanowią, że zyski
ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią
umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia
praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części z
nieruchomości położonych w Polsce.
Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania, powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one
mieć wpływ na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji.
8.2.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych

8.2.1.

Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na
terytorium RP z dywidendy
Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych
przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
Przychodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki,
które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do
dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.
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Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek
dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium RP
i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na
rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie pierwsze
stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium RP
zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z
działalnością tego zakładu.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku
dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem
których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności
z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie
pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez
położony na terytorium RP zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery
wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
Od przychodów z dywidend, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek
dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego
na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a
ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na
terytorium RP z dywidendy
Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych
dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Przy czym zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane
certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia
ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie
dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów
podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca
zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił
obowiązku udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem
rezydencji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w
wysokości niższej od należnej ponosi podatnik (art. 41 ust. 9a-9c Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych).
Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym
w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od
łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich
podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
8.2.2.

Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej

Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody uzyskiwane z dywidendy
Jak już wskazano powyżej, od 1 stycznia 2018 r. dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych stanowią odrębne źródło przychodów – przychody z zysków kapitałowych.
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od
określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychodów z
dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
Stosownie do art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku
dochodowego przychody z tytułu dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
I.
II.

III.
IV.

wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce
ich osiągania;
spółka, o której mowa w podpunkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
akcji w kapitale spółki, o której mowa w podpunkcie pierwszym powyżej;
spółka, o której mowa podpunkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca
przychody z dywidend, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę w wysokości,
określonej w podpunkcie trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania akcji w wymaganej wysokości upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wymaganej wysokości, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę,
w wysokości 19% dochodów (przychodów), do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz
pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do:
I.

II.

III.

spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 r., L 207, s. 1,
ze zm.);
dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na
terytorium RP, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym
określony w punkcie trzecim powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki
wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej
w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spółka
ta spełnia określone powyżej warunki.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie
z opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się:
I.
II.

jeżeli posiadanie akcji wynika z tytułu własności;
w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu:
i.
własności;
ii.
innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione.

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy
prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego innego niż RP państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę
lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Strona 83 / 162

Zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych).
Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia od
podatku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli skorzystanie z tego zwolnienia było:
I.
II.

sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem przepisów o tym zwolnieniu; oraz
głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innych czynności, a sposób
działania był sztuczny.

Uznaje się przy tym, zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, że
sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że
podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób
działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, z zastrzeżeniem, że do
przyczyn takich nie zalicza się celu skorzystania z wyżej wskazanego zwolnienia, sprzecznego z jego
przedmiotem lub celem.
Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują
wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania
wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od takiej wypłaty. Zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo o niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla
celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znaczące zmiany w zakresie art. 26 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych zmieniające dotychczasowe zasady poboru podatku u źródła.
Zgodnie ze zmienionymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty
2.000.000,00 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z
zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych
wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia lub warunków niepobrania
podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
płatnik będzie obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej
staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.
Zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie pobierany, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, korzystający ze zwolnienia w związku z
przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą
płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z
dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione
w tym przepisie.
Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie
art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosują zwolnienia
wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21
ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, mającą
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siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
I.
II.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji; lub
istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez
właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2
oraz art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, lub jej zagranicznego
zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u
płatnika roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art.
22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem
uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do
wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c
lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem
rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten
certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce siedziby podatnika dla celów
podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca
siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił
obowiązku posiadania certyfikatu, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub
pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.
W przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość
nie została płatnikowi ujawniona, płatnik pobiera podatek w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych od łącznej wartości dochodów (przychodów)
przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do
dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
W przypadku wypłat należności z tytułu:
I.
II.

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo
na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników zagranicznych;
dywidend oraz przychodów uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych;

– obowiązek poboru podatku u źródła stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych
podmiotów.
Płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji
posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przekracza kwotę o której mowa w art. 26 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tj. 2.000.000,00 zł) osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są, co
do zasady, obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000,00 zł:
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I.
II.

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych;
bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podmioty wypłacające należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w kwocie przekraczającej 2.000.000,00 zł mogą zastosować
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od
wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust.
1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wydaje organ podatkowy, na wniosek złożony
przez podmiot, o którym mowa w art. 28b ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków określonych w
art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, (opinia o
stosowaniu zwolnienia).
Ponadto, przepisu art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (dotyczącego
obligatoryjnego poboru podatku u źródła) w przypadku przekroczenia kwoty płatności, o której mowa
w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył
oświadczenie, że:
I.

II.

posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności
wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania
podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności
uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Oświadczenie, składa kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, podając pełnioną
przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.
Oświadczenie, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności.
Organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub
stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest RP.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
I.

II.

podatnik, w tym podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek,
osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy;
płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych
we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek
złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje także na dalszym etapie
postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej
uzupełniającej dokumentacji.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, w
szczególności:
I.
II.
III.

certyfikat rezydencji podatnika;
dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób
rozliczenia lub przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku;
dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności;
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki,
o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. b, ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek
o zwrot podatku, podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także
oświadczenie podatnika, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem
wypłacanych należności – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby
podatnika dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód – w przypadku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, gdy należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;
dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z
własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku – w przypadku, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2;
uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń, o
których mowa w pkt 5 i 6.

W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu.
8.3.

Opodatkowanie umów sprzedaży papierów wartościowych podatkiem od czynności
cywilnoprawnych

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy
i praw majątkowych (w tym akcji) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt
1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych
(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi
(tj. między innymi akcji):
I.
II.
III.
IV.

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;
dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego;
dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego;

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
8.4.

Opodatkowanie nabycia papierów wartościowych przez osoby fizyczne podatkiem od
spadków i darowizn

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne
w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa
majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.
Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów
wartościowych na terytorium RP, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało
opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca
(spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i
nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP.
Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź
pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.
Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie praw
majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem
od spadków i darowizn.
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8.5.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika

Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła
Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi
podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych
przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.
9.

WSKAZANIA STRON UMÓW O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ ORAZ ISTOTNYCH
POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW, W PRZYPADKU GDY EMITENT ZAWARŁ TAKIE UMOWY

Emitent nie zawierał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
10. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI AKCJI OFEROWANYCH
10.1.

Warunki Oferty

Akcje Serii E są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach subskrypcji
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH w trybie oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia
nr 2017/1129 i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym oferta publiczna
papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na
terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia,
stanowią nie mniej niż 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
informacje o tej ofercie, który jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:
1.
2.
3.
4.

podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, 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;
oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Niniejszy Dokument Ofertowy
https://moonlit.games/spo .

został

udostępniony

na

stronie

internetowej

Emitenta:

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty oferowanych jest nie mniej niż 1 i
nie więcej niż 499 999 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu
Ofertowego lub informacji w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji będą
udostępniane do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Dokument
Ofertowy, w formie informacji aktualizującej, opublikowanej niezwłocznie, nie później niż w terminie
24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji.
Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji
zawartych w Dokumencie Ofertowym, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które
wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między opublikowaniem Dokumentu Ofertowego a
zakończeniem okresu subskrypcji, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w informacji
aktualizującej wskazującej na znaczący czynnik, istotny błąd lub niedokładność.
Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed publikacją informacji aktualizującej, o
której mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje prawo do cofnięcia złożonego zapisu, z którego mogą
skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji takiej informacji aktualizującej, pod
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warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa
powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu subskrypcji. Ostateczny termin
wygaśnięcia prawa do cofnięcia złożonego zapisu określa się w informacji aktualizującej. Uchylenie
się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w sposób właściwy
dla składania zapisów na Akcje Oferowane określone w pkt “Zasady składania Zapisów oraz płatności
za Akcje Oferowane”.
Informacja aktualizująca zawiera wyraźnie informacje dotyczące prawa do cofnięcia złożonego
zapisu na Akcje Oferowane wraz z instrukcją, jak z przedmiotowego prawa skorzystać.
Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości również inne informacje dotyczące Oferty, w tym
informację o jej zakończeniu, w dowolnej formie, w sposób w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy. Opublikowanie przez Emitenta takiej innej informacji dotyczącej Oferty, jak również
informacji aktualizującej w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie będzie
aktualizowało po stronie inwestorów prawa do cofnięcia złożonego zapisu na Akcje Oferowane.
Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
Oferta Akcji Serii E odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje
o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Spółce.
Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie
z Uchwałą nr 9 NWZ z dnia 21 maja 2020 r.
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. Ponadto z Akcjami Oferowanymi nie są związane żadne
obowiązki świadczeń dodatkowych wobec Spółki.
Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta

10.2.

Oferta Akcji Serii E jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w
rozumieniu Prawa Dewizowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Osoby zamierzające objąć akcje, będące nierezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
– Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 160, ze zm.) – zamierzający nabyć Akcje Oferowane, powinni
zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w
państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.
Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie ma charakteru prawnie wiążącego, a w
szczególności nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta objęcia Akcji
Oferowanych.
Ponadto wskazuje się, iż Dokument Ofertowy i oferta nie jest skierowana do:

●

●

osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz osób, które działają na rachunek lub na rzecz
„U.S. Person” zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, wydanej na podstawie
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. (ang. U.S. Securities Act of
1933) lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w
amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych.
do osób / podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to
naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub zezwolenia.
Akcje Oferowane nie mogą być oferowane i zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli
nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd lub
nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zm. Akcje Oferowane nie
zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o
papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.
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10.3.

Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Harmonogram Oferty przedstawia poniższa tabela.
Terminy
(rok 2020)

Zdarzenie

10 sierpnia

Publikacja Dokumentu Ofertowego

11 sierpnia

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

25 sierpnia
(do godz. 18.00)

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

do 4 września

Przydział Akcji Oferowanych

do 4 września

Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty

do 15 września

Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

Źródło: Emitent
Emitent, może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu Oferty jeżeli uzna takie działanie za
uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, bez podania przyczyny takiej decyzji.
W przypadku wydłużenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty, przekazanie informacji
nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania
Zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego.
W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów Oferty lub przełożenia go na okres
wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście
wcześniejszego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, okres składania
Zapisów nie może zostać skrócony.
Informacja w powyższym zakresie, jeżeli będzie powodować zmianę treści Dokumentu Ofertowego lub
informacji aktualizującej w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty, zostanie udostępniona do
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
10.4.

Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania Zapisów oraz związania Zapisem

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty oferowanych jest do 499 999 akcji
zwykłych na okaziciela Moonlit S.A. serii E (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych
i dziesięć groszy) każda.
Oferta dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej jednej
Akcji Oferowanej.
Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno
rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Podział na transze
Oferta Akcji Oferowanych nie jest dzielona na transze.
Oferowanych jest maksymalnie do 499 999 Akcji Serii E.

Minimalna i maksymalna wielkość Zapisu

Zapisy mogą składać wszyscy inwestorzy wymienieni w pkt Wskazanie osób, do których kierowana jest
Oferta.
Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 1 000 (tysiąc) Akcji Oferowanych.
Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora nie może być większa niż
300 000 (trzysta tysięcy) Akcji Oferowanych.
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Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów.
Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż
liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia będzie traktowany jako Zapis na 300 000 Akcji
Oferowanych.

Zmiany wielkości transz
Oferta Akcji Oferowanych nie jest dzielona na transze.

Cena Emisyjna

Cena Emisyjna została ustalona przez Zarząd Emitenta uchwałą nr 1/10/08/2020 i wynosi 5,00 PLN
(pięć złotych i 0/100).
Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych, uwzględniając zapotrzebowanie Spółki na
kapitał oraz bieżącą i prognozowaną sytuację na rynku kapitałowym w Polsce, a w szczególności
obecny kurs akcji Spółki, jego zachowanie w czasie poprzedzającym ofertę Akcji, ze szczególnym
uwzględnieniem średniej ceny z ostatnich 3 miesięcy notowań.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych

Zarząd Emitenta ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych na 499 999 Akcji Oferowanych.

Zasady składania Zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w
dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.
Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza
Zapisu, który stanowi Załącznik nr 6 do Dokumentu Ofertowego. Formularz Zapisu dostępny jest do
pobrania ze strony internetowej Emitenta: www.moonlit.games/spo
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Spółki, adres: ul. Łobzowska 16/9, 31-140
Kraków, w dniu robocze w godzinach od 9:00 do 15:00, za wyjątkiem dnia 25 sierpnia, w którym to dniu
zapisy będą przyjmowane w godzinach 9:00 do 18:00 . Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w
postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach. Na dowód przyjęcia Zapisu osoba zapisująca się na Akcje
Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot
przyjmujący Zapis.
Zapis na Akcje Oferowane może być także przesłany do Spółki, na jej adres kurierem, w postaci
prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach.
W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Spółce za pośrednictwem kuriera, prawidłowo
wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi
zostać dostarczony na adres Spółki najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 25 sierpnia 2020 r.
Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W
razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne
umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w
Spółce za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Spółce
najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 25 sierpnia 2020 r.
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania Zapisu, w szczególności na
temat dokumentów wymaganych przy składaniu Zapisu przez przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów, należy skontaktować się ze Spółką.
W momencie składania Zapisu inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania nabytych przez niego Akcji Oferowanych na prowadzonym na jego rzecz rachunku
papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.
Złożenie Zapisu oznacza w szczególności, że inwestor:
1.

zapoznał się z treścią Dokumentu Ofertowego i informacji podawanych w związku z Ofertą
Akcji Oferowanych do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Dokument
Ofertowy i ją zaakceptował;

2.

wyraził zgodę na treść Statutu Emitenta;
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3.

wyraził zgodę na warunki Oferty Akcji Oferowanych;

4.

jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest
rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych;

5.

wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w Formularzu
Zapisu lub nieprzydzielenia ich wcale zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w
Dokumencie Ofertowym;

6.

wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi
przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;

7.

wyraził zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz
informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonanym przez niego Zapisem na Akcje
Oferowane: Emitentowi, innym podmiotom obsługującym Ofertę, instytucjom, którym
przekazanie danych może być konieczne - np. sąd rejestrowy, GPW i KDPW, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych oraz do wykonania zobowiązań
opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym
wyraził zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające
do otrzymania tych informacji;

8.

zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach
dotyczących wskazanego w Formularzu Zapisu numeru rachunku papierów wartościowych
lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz stwierdził nieodwołalność dyspozycji
deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych;

9.

dostarczył do Spółki, w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał
Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi
składający Zapis.
Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem wskazanych poniżej
przypadków, kiedy inwestorowi przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego
Zapisu.
Uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu następuje przez złożenie oświadczenia na
piśmie w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00, a w dniu 25 sierpnia w godzinach od 9:00 do
18:00, w terminie 2 dni roboczych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Emitenta
odpowiedniej informacji aktualizującej do Dokumentu Ofertowego, zgodnie z opisem w pkt Warunki
oferty. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może również nastąpić poprzez
dostarczenie takiego oświadczenia do Spółki przesyłką kurierską, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim.
Zapis nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z
zastrzeżeniem jest nieważny. Nieważny jest Zapis, który nie zawiera wszystkich danych zawartych w
Formularzu Zapisu. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w Formularzu Zapisu nie wywołują
skutków prawnych. Nieważny jest Zapis na Akcje Oferowane w przypadku braku dyspozycji
deponowania. Nieważny jest pojedynczy Zapis na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż minimalna
liczba akcji Oferowanych określona w pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu.
Złożony Zapis wiąże składającego Zapis inwestora do momentu przydziału Akcji Oferowanych bądź
odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty.
W momencie składania Zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów za wyjątkiem
ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o
ile inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej.
Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane zobowiązani są opłacić Akcje Oferowane w
momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor
składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.
Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich (PLN). Brak opłacenia Zapisu w
całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż
wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w pkt
Minimalna i maksymalna wielkość zapisu) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on
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być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z
uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia
nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy
przydziale Akcji Oferowanych.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Emitenta
prowadzony przez ING Bank Śląski o numerze 08 1050 1445 1000 0090 8016 7282. Wpłata na Akcje
Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości momencie składania Zapisu w kwocie
równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla
jednej Akcji Oferowanej.
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
1.

numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),

2.

imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,

3.

adnotację „Wpłata na akcje Moonlit S.A.”.

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i
terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji
bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.
Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły (zostały
zaksięgowane) na rachunku bankowym Spółki.

Składanie dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych

W momencie składania Zapisu, inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania nabytych przez niego Akcji Oferowanych (stanowiącą część Formularza Zapisu –
Załącznik nr 6 do Dokumentu Ofertowego) na prowadzonym na jego rzecz rachunku papierów
wartościowych. Złożenie takiej dyspozycji jest obligatoryjne, a jej brak powoduje nieważność Zapisu
na Akcje Oferowane.
Akcje Oferowane mogą być deponowane wyłącznie na rachunku papierów wartościowych inwestora.
Równocześnie ze złożeniem dyspozycji deponowania inwestor potwierdza poprawność danych w niej
zawartych i zobowiązuje się do poinformowania na piśmie Spółki o wszelkich zmianach dotyczących
rachunku papierów wartościowych inwestora.
W razie składania Zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa
powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.
Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia
najpóźniej wraz ze składaniem Zapisu na Akcje Oferowane. Wszelkie konsekwencje wynikające z
niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych ponosi osoba składająca tę
dyspozycję.
10.5.

Szczegółowe zasady przydziału akcji Oferowanych

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie
zamieszczonym w pkt Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych prawidłowo złożonymi Zapisami będzie równa
lub niższa od liczby Akcji Oferowanych, wszystkie Zapisy na Akcje Oferowane zostaną zrealizowane w
całości. Natomiast w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych Zapisów wynikać będzie nadwyżka
popytu na Akcje Oferowane nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia
(nadsubskrypcja), wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Oferowane na zasadzie
dwuetapowej redukcji. W pierwszym etapie zasada proporcjonalnej redukcji obejmie inwestorów,
którzy złożyli Zapisy na więcej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) Akcji Oferowanych i będzie wynosić
maksymalnie 25% Akcji Oferowanych, na które inwestorzy złożyli Zapisy. W przypadku gdy po
dokonaniu redukcji w pierwszym etapie, nadal będzie wynikać nadwyżka popytu na Akcje Oferowane
nad liczbą Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydzielenia, przydział Akcji Oferowanych
zostanie dokonany na zasadzie proporcjonalnej redukcji względem wszystkich inwestorów, którzy
złożyli Zapisy na Akcje Oferowane z uwzględnieniem inwestorów, których redukcja Zapisów objęła na
pierwszym etapie. Stopa alokacji i stopa redukcji Zapisów wyrażać się będą w procentach, z
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zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych
poszczególnym inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji
Oferowanych, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku
zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji Oferowanej, kolejno tym inwestorom, których
Zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyły Zapis na największą liczbę Akcji Oferowanych, aż do
całkowitego wyczerpania puli Akcji Oferowanych powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej
liczby Akcji Oferowanych objętych Zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a
w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat
zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie
możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do
odstąpienia od Zapisu.
Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji
Oferowanych. Inwestorom nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych.
Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, w dniu przydziału Akcji Oferowanych inwestorom,
informacja o wynikach Oferty oraz stopie redukcji zostanie opublikowana przez Emitenta raportem
bieżącym o zakończeniu subskrypcji Akcji Oferowanych.
Dodatkowo informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem ewentualnej stopy
redukcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy.
Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z inwestorów będzie mógł
uzyskać w Spółce.
Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykaz inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji
Oferowanych będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych i
pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie Zapisy były
przyjmowane.
Intencją Emitenta jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect prowadzonym przez GPW nie później niż do końca pierwszego kwartału 2021 r.
Niezwłocznie po przydziale Akcji Oferowanych, Emitent wystąpi do sądu rejestrowego celem
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Oferowane. Po zarejestrowaniu przez sąd
rejestrowy emisji Akcji Oferowanych, Emitent podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych
akcji przez KDPW, a następnie podejmie działania przed GPW w celu wprowadzenia Akcji Oferowanych
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
10.6.

Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż ta, na którą opiewał dany Zapis
lub w przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków
pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza
Zapisu, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty, lub niedojściu Oferty do skutku.
10.7.

Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej
przeprowadzenia

Odwołanie lub odstąpienie od Oferty

Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po
rozpoczęciu okresu przyjmowania Zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji
Oferowanych.
Do czasu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty
bez podawania przyczyny. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane do dnia
przydziału Akcji Oferowanych Emitent może odstąpić od Oferty jedynie z ważnego powodu.
Informacja o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie podana do wiadomości
publicznej w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy w formie informacji
aktualizującej oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów
prawa.
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W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów wszystkie
złożone Zapisy zostaną unieważnione, a wszelkie kwoty wpłacone na Zapisy zostaną zwrócone bez
odsetek czy odszkodowania w terminie 8 dni roboczych od daty opublikowania informacji
aktualizującej o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty.
Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty, w
przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji
Oferowanych.

Zawieszenie Oferty

Emitent zastrzegł sobie prawo zawieszenia przeprowadzenia Oferty.
Decyzja o zawieszeniu Oferty bez podawania powodu może być podjęta kiedykolwiek przed
rozpoczęciem okresu Zapisów. Od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów do dnia przydziału Akcji
Oferowanych, Emitent może zawiesić Ofertę wyłącznie z ważnego powodu.
Oferta może zostać zawieszona bez równoczesnego podania nowych dat jej przeprowadzenia.
Decyzja o wznowieniu Oferty zostanie jednak podjęta w czasie pozwalającym na zakończenie Oferty
zgodnie z prawem. Decyzję o zawieszeniu Oferty podejmie Zarząd Emitenta, jeśli uzna takie działanie
za uzasadnione i zgodne z interesem Emitenta.
Informacja o zawieszeniu Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki
został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy w formie informacji aktualizującej
oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
W takim przypadku wszystkie dokonane już Zapisy pozostaną ważne i wiążące, jednakże osobom,
które złożyły Zapisy, będzie przysługiwać uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego Zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia w Spółce, do dnia przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości w sposób, w
jaki został udostępniony Dokument Ofertowy – informacji o nowych terminach przeprowadzenia
Oferty, z zastrzeżeniem, iż nie nastąpi to wcześniej niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia
poinformowania o zawieszeniu Oferty.
Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty, w
przypadku zawieszenia Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu
wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.
W przypadku złożenia przez inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego
Zapisu kwoty wpłacone tytułem opłacenia Zapisu zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od
dnia złożenia ww. oświadczenia.

10.8.

Sposoby i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i
terminie zwrotu wpłaconych kwot oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej
odwołaniu

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych
kwot
Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, w dniu przydziału Akcji Oferowanych subskrybentom
informacja o wynikach Oferty oraz stopie redukcji zostanie opublikowana przez Emitenta raportem
bieżącym o zakończeniu subskrypcji Akcji Oferowanych.
Dodatkowo informację o dojściu Oferty do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w sposób
w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy, w dniu dokonania przydziału Akcji Oferowanych
subskrybentom. Informację o niedojściu Oferty do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w
sposób w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy, niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta
informacji o niedojściu Oferty do skutku oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z
obowiązujących przepisów prawa.
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W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych
zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza Zapisu. Zwrot
środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu
Oferty do skutku.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty albo jej odwołania informacja ta zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.
Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej
przeprowadzenia

10.9.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może w każdym czasie i bez
podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia Oferty,
co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji Akcji Oferowanych.
Po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, Emitent może podjąć decyzję o
zawieszeniu Oferty, wyłącznie z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia,
które w ocenie Emitenta mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować
zwiększone ryzyko inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu
Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te
Emitent może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w
sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, w formie informacji aktualizującej oraz w
formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty, jedynie z
ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:
1.

nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym
kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski,
Ofertę lub na działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);

2.

nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej,
mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące skutkować
poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności;

3.

istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub
operacyjnych Emitenta;

4.

zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW, NewConnect
lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ
na Ofertę;

5.

sytuację, gdy wynik procesu Zapisów okaże się niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta;

6.

nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na
funkcjonowanie Emitenta.

wyników

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez
Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki został
opublikowany Dokument Ofertowy w formie informacji aktualizującej oraz w formie raportu
bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie
przeanalizować omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie
Ofertowym. Każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć
znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy
Spółki. Skutkiem ziszczenia się któregokolwiek z poniższych ryzyk może być spadek ceny rynkowej
Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części
zainwestowanych środków. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest
możliwe, że istnieją inne okoliczności, które powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa
zaistnienia negatywnych dla Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności.
GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I BRANŻĄ W KTÓREJ
DZIAŁA

1.

1.1.

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier wideo ma charakter globalny. Deweloperzy gier zwykle unikają
bezpośredniego konkurowania, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla
różnych wydawców, czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe. Jednakże Emitent rozpoznaje
ryzyko szybkiej punktowej koncentracji, polegającej na hipotetycznym przejęciu jednego lub kilku
studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim uruchomieniu produkcji gry
podobnej do planowanej przez Emitenta, w celu wydania jej wcześniej, przy znacznie większym
budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.
Na rynku, co do zasady, dostępne są konkurencyjne gry wideo, podobne do produktów wydawanych
przez Emitenta. Z dużą dozą pewności można także założyć, iż produkty takie będą pojawiały się w
przyszłości, co zwiększa ryzyko spadku zainteresowania grami Spółki, na rzecz gier konkurencji. Duża
część podmiotów konkurencyjnych działa w branży gamingowej dłużej oraz dysponuje większym
potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża
grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów
dystrybucji, z których korzysta również Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym
podwyższaniem jakości produktów, podejmowania działań marketingowych i PR, a także szukania
nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców.
1.2.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Emitent prowadzi działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym i podlega presji ze strony:
I.
dostawców, którymi są utalentowani twórcy gier: programiści, graficy, designerzy itd.,
otrzymujący regularnie korzystne oferty pracy od konkurencyjnych studiów w kraju i za
granicą;
II.
odbiorców, rozumianych jako klienci końcowi, którzy poza okresem premierowym mają
tendencję do kupowania gier głównie podczas wyprzedaży;
III.
nowych podmiotów, jako że stale pojawiają się nowi producenci gier, wspierani zarówno przez
fundusze VC, jak i korzystający z rozmaitych dotacji;
IV.
substytutów, którymi w pierwszym kręgu są inne gry, gry na inne platformy, a w kolejnych
kręgach produkty z innych gałęzi rozrywki.
W celu przeciwdziałania powyższemu ryzyku Emitent podejmuje następujące działania:
I.
II.
III.
IV.

wykorzystuje autorskie technologie wysokiego poziomu;
decyduje się wytwarzać produkty w niszach, w których konkurencja jest znikoma;
ujawnia szersze informacje o produktach dopiero, gdy posiada silny materiał marketingowy i
sprawdzony pomysł,
nawiązuje współpracę z licencjodawcami i znanymi markami aby dodatkowo utrudnić
konkurowanie z produktami Emitenta.
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1.3.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier wideo

Globalny rynek gier wideo charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno
rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych, jak również globalnej popularyzacji gier
jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony, jest on obarczony wysokim ryzykiem
zmienności i nieprzewidywalności. Nie można więc wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama
branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu.
Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja geograficzna dystrybucji produktów Emitenta.
Dzięki temu wystąpienie niekorzystnych zjawisk o zasięgu lokalnym lub regionalnym, może mieć mniej
znaczący wpływ na wyniki Spółki. Elementem ograniczającym ryzyko jest też pozycjonowanie na
rynku. Produkty oferowane przez Spółkę będzie można zaliczyć do grupy relatywnie niskich wydatków
w postrzeganiu odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki. Dzięki
temu pogorszenie koniunktury może mieć mniejszy wpływ na sprzedaż gier wideo w segmencie
średnio cenowym, niż przeciętnie na cały rynek rozrywki.
Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące
koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez
niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągane przez niego wyniki finansowe.
1.4.

Ryzyko związane z konsolidacją w branży

Emitent działa w silnie konkurencyjnej i szybko zmieniającej się branży, charakteryzującej się
ogólnoświatowym zasięgiem. Po stronie producentów i wydawców występuje olbrzymie rozdrobnienie,
jednak Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym
przejęciu jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim
uruchomieniu produkcji gry podobnej do planowanej przez Emitenta, w celu wydania jej wcześniej,
przy znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.
Z drugiej strony, wśród dystrybutorów gier ma miejsce silna koncentracja. Mimo podejmowanych w
ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier
wideo na PC nadal posiada sklep Steam, będący własnością amerykańskiej firmy Valve Corporation.
Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w perspektywie okresu, w którym mają być
wydane gry Model Builder oraz Dog Trainer sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może
skutkować pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to
zwiększenie kosztów dystrybucji ponad zakładane lub potencjalnie większe trudności w dostępie do
rynku dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.
1.5.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Emitent będzie uzyskiwał przychody w przeważającej większości ze sprzedaży cyfrowych kopii gier
Model Builder oraz Dog Trainer, a w przyszłości kolejnych gier, starając się utrzymywać równowagę
między jak najlepszym wynikiem sprzedażowym pierwszej gry, a dotarciem do jak najszerszej grupy
odbiorców. Emitent będzie maksymalizował cykl życia rynkowego produktu, z jednej strony poprzez
wydawanie dodatków do gry, a z drugiej stosując rozsądną politykę zniżek i promocji po okresie
premierowym.
Przychody Emitenta będą związane głównie z sukcesem sprzedażowym gier Model Builder oraz Dog
Trainer, nad którymi Spółka obecnie pracuje. W najbliższym czasie Emitent zacznie także otrzymywać
dodatkowe finansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Szybka Ścieżka. Kolejnym
planowanym źródłem przychodów, jest sprzedaż produktu wdrażającego technologię oświetlenia
“Angular Light”, opracowaną w ramach projektu GameInn.
Ze względu na specyfikę dystrybucji cyfrowej, bezpośrednim źródłem przychodów Emitenta będą
podmioty zarządzające platformami sprzedaży gier na poszczególnych rynkach i platformach
sprzętowych. Przychody pochodzące od bardzo dużej liczby odbiorców końcowych będą trafiać do
Spółki za pośrednictwem niewielkiej liczby operatorów platform, co oznacza, że wpływy od
pojedynczego operatora mogą stanowić więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie.
Utrata jednego z takich operatorów może spowodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim
terminie, trudne do jednoczesnego zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności
mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta.
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1.6.

Ryzyko nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta

Wielkość sprzedaży gier jest nieprzewidywalna i nie podlega żadnym potwierdzonym regułom. Do
momentu premiery nowej gry Spółka nie potrafi uprzednio przewidzieć reakcji odbiorców, będąc w
stanie dopiero po pierwszym miesiącu sprzedaży z większym prawdopodobieństwem oszacować
przewidywaną wysokość możliwych do uzyskania przychodów z wydanego tytułu. Istnieje zatem
ryzyko, iż produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym niskie zainteresowanie ze strony graczy
przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, parametrów finansowych, a w skrajnych
przypadkach brak pokrycia nakładów na kolejne produkcje oraz promocję.
Aby zmniejszyć niepewność dotyczącą wysokości sprzedaży finalnego produktu, Emitent stworzył i
realizuje plan działań zakładający strategiczną koncentrację na budowaniu zasięgu w grupie
docelowej, oraz maksymalizacji konwersji na efekt komercyjny, tj. sprzedaż kopii do użytkownika
końcowego. Obejmuje to następujące działania:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

1.7.

Walidacja założeń i ocena jakościowa stanu produkcji na zakończenie każdego etapu
harmonogramu (okresy od 1 do 4 miesięcy) przez następujące grupy interesantów:
i.
wewnętrzny zespół produkcyjny;
ii.
grupa kluczowych inwestorów posiadających doświadczenie w inwestowaniu w spółki
branżowe, oraz doświadczenie w działaniu wewnątrz organów spółek branżowych;
iii.
reprezentanci prasy branżowej m.in. poprzez zamawianie tzw. silent reviews – czyli
recenzji tylko do wiadomości Spółki;
iv.
zawodowi konsultanci oraz doświadczeni twórcy gier.
v.
reprezentanci grup docelowych;
Testowanie specjalnie stworzonego w tym celu pełnoprawnego fragmentu gry (tzw. Vertical
Slice) z udziałem dziennikarzy, influencerów oraz grup fokusowych.
Budowanie zasięgu w różnych grupach zainteresowań z udziałem liderów opinii.
Regularna publikacja materiałów związanych z grą w ogólnodostępnych, globalnych
kanałach informacyjnych.
Stopniowe budowanie napięcia poprzez kontrolowane odsłanianie kluczowych aspektów
designerskich, graficznych i gameplayowych produktu.
Tworzenie szerokiego wachlarza wersji materiałów tekstowych i graficznych oraz wielokrotne
przeprowadzanie tzw. testów A/B.
Stosowanie ugruntowanych technik perswazyjnych z poszanowaniem zasad etyki.
Zawieranie strategicznych partnerstw z autorytetami o znaczącym zasięgu.
Podjęcie na wczesnym etapie działań budowania społeczności i skupienie wysiłków na
konwersji podejmowanych działań na budowanie wishlisty na platformie Steam, tj. listy życzeń
potencjalnych odbiorców planujących zakupić produkt Emitenta.
Mierzenie każdego aspektu rozpowszechnianych informacji oraz zainteresowania i
zaangażowania od strony ilościowej i jakościowej.
Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek

Wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację,
promocję i dystrybucję. Olbrzymia liczba wydawanych codziennie gier i aktualizacji powoduje, że
pomimo wysokiej jakości produktów Emitenta istnieje ryzyko, iż projektom tym nie uda się osiągnąć
wystarczająco dobrej lub długiej widoczności w sklepach internetowych, co w konsekwencji przełoży
się na sprzedaż mniejszą od pierwotnie zakładanej. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent przyjął
strategię budowania wokół swojego studia społeczności fanów. Emitent chce osiągnąć ten cel
poprzez tworzenie gier o spójnym charakterze w komunikacji z graczami. Długoterminową korzyścią
takiego podejścia jest przywiązanie klientów nie tylko do pojedynczego tytułu, ale również do samego
brandu Moonlit. Strategia ta powoduje, że marketing oraz wydawanie kolejnych projektów, powinny
być łatwiejsze oraz tańsze, ponieważ Emitent będzie miał już istniejącą bazę graczy, którzy zakupili
wcześniej produkty Spółki. Na tej bazie Emitent zbuduje komunikację marketingową wykorzystującą
m.in. opinie i rekomendacje zarówno fachowców jak i influencerów, wspartą znacznym gotówkowym
budżetem marketingowym, aby uzyskać maksymalny zasięg w momencie wydania flagowych
projektów. Na ten moment nie da się jednak przesądzić o fakcie wypracowania w przyszłości
wspomnianej bazy graczy zainteresowanych produktami Emitenta.
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1.8.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników

Rynek interaktywnej rozrywki obejmuje cały szereg urządzeń elektronicznych: od komputerów i konsol
przez urządzenia mobilne, aż po nowe technologie typu wearable. Charakteryzuje się on ogromnym
tempem postępu technologicznego oraz dynamiką wprowadzania nowych produktów. Wymusza to
na producencie gier wideo nieustanne dostosowywanie wszelkich aspektów działalności do nowych
standardów, oraz pogoń za rosnącymi oczekiwaniami odbiorców wynikających np. z obserwowanego
postępu technologii graficznych. Istnieje ryzyko, że w trakcie produkcji gry pojawi się i spopularyzuje
technologia, która znacznie wyprzedza rozwiązania stosowane przez Emitenta w produkowanej grze.
Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie wiodącej technologii produkcji
gier - silnika Unity, która obsługuje wszystkie liczące się platformy sprzętowe, zarówno systemy
operacyjne jak i konsole. Powyższy silnik gry jest systematycznie rozwijany o obsługę nowych
technologii, pozostając na bieżąco z postępującymi trendami w branży gier. Równolegle Emitent dba
o śledzenie bieżących trendów poprzez uczestnictwo w konferencjach i pokazach, forach specjalistów
oraz analizę nowo pojawiających się gier. Emitent kładzie także duży nacisk na rozwój zawodowy
członków zespołu, zapewniając im bieżący kontakt z nowo pojawiającymi się technologiami i trendami
w branży gier wideo. Ponadto Emitent posiada doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych technologii
(Angular Light, HDWS), co dodatkowo minimalizuje niniejsze ryzyko.
1.9.

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier wideo

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowana jest uzyskaniem stosownej licencji od jej
twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz
konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz
zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko
trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych
rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry.
Minimalizacja ryzyka realizowana jest poprzez wykorzystywanie w procesie produkcji gier najbardziej
sprawdzonych i uznanych rozwiązań dostępnych na rynku, w postaci elastycznych silników takich jak
Unity czy Unreal Engine. Wykorzystanie zunifikowanych silników pozwala również na racjonalne
gospodarowanie wypracowanymi obiektami, tzw. assetami i mechanikami, jak również przenoszenie
ich pomiędzy projektami – dzięki temu projekty są relatywnie łatwe do lokalizacji, tj. adaptacji do
lokalnych uwarunkowań kulturowych i do przenoszenia, tj. portowania na nowe platformy sprzętowe.
Jednakże należy wskazać ryzyko związane z potrzebą uaktualniania silnika gry, mogące skutkować
koniecznością dokonania poprawek w wykonanym już dziele oraz zwiększeniem kosztów związanych
z produkcją lub dostosowaniem gier.
1.10.

Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych
platform

Emitent będzie dystrybuował swoje produkty głównie w formie cyfrowej. Dzięki temu będzie szybko
spłacał poniesioną inwestycję, nie ponosząc kosztów krańcowych dystrybucji innych niż prowizja
pośrednika. Będzie do tego korzystał z wiodących platform sprzedażowych na kluczowe platformy (w
ramach podejmowanych decyzji o dostępności gry na poszczególne urządzenia):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

PC - komputery osobiste (Steam, Epic Store, GOG),
Microsoft Xbox (Microsoft Store),
Sony PlayStation (PlayStation Store),
Nintendo Switch (Nintendo Game Store).
Android (Google Play)
iOS (App Store)

Każda z tych platform sprzedażowych ma teoretycznie prawo odmówić dystrybucji dowolnie
wskazanych gier bez uzasadnienia. Zaistnienie takiej okoliczności w wypadku dystrybucji produktów
Emitenta, może znacząco zmniejszyć wysokość sprzedaży produktów, a przez to obniżyć wyniki
finansowe Spółki.
W praktyce najczęstszymi powodami odmowy dystrybucji bywa łamanie praw autorskich,
kontrowersyjna zawartość, czy też rażąco niska jakość produktu. W opinii Zarządu ryzyko wystąpienia
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dowolnego z tych czynników jest niskie. Zarząd wyraża przekonanie, że dostarczy produkty o bardzo
wysokiej jakości, a niezależnie będzie dbać o zgodność treści i formy gry z przepisami, zwyczajami i
regulaminem każdej platformy.
1.11.

Ryzyko związane z koncentracją platformy Steam w dystrybucji gier, w tym ryzyko związane z
ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platform

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję gier m.in. poprzez
zamknięte platformy gier, tj. w szczególności – w odniesieniu do gier przeznaczonych na komputery
osobiste – poprzez platformę Steam, prowadzoną przez Valve Corporation. Mimo podejmowanych w
ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier
na PC nadal posiada sklep Steam. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w
perspektywie okresu, w którym mają być wydane gry Model Builder i Dog Trainer, sytuacja może się
odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować pogorszeniem warunków handlowych wobec
aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji ponad zakładane lub
potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku zbytu dla mniejszych podmiotów takich jak
Emitent.
Grupę docelową dla produkowanych gier Spółka będzie rozszerzać poprzez przenoszenie, tj.
portowanie, swoich tytułów na konsolę Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch i
dystrybucję na odpowiednich platformach dystrybucji cyfrowej – PlayStation Store, Microsoft Store
oraz Nintendo Games Store. Emitent nie wyklucza w przyszłości sprzedawania swoich tytułów także w
dystrybucji klasycznej, przy wykorzystaniu specjalizujących się w tym wydawców.
1.12.

Ryzyko związane ze zmianą modelu dystrybuowania i sprzedaży gier wideo

Emitent kieruje ofertę gier wideo do odbiorców na całym świecie. Gry wideo sprzedawane są coraz
częściej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, równocześnie wielu klientów nadal
preferuje wizytę w sklepie i posiadanie pudełkowej kopii gry. W pierwszym przypadku producenci
konsol gier wideo narzucają sprzedaż za pośrednictwem konkretnego autoryzowanego cyfrowego
dystrybutora (np. PlayStation Network dla gier dedykowanych na PlayStation czy Xbox Live dla gier
na konsole firmy Microsoft). Z kolei w drugiej opcji niezbędne są dodatkowe nakłady na wydanie i
magazynowanie fizycznych nośników gry.
Do momentu wydania Model Buildera oraz Dog Trainera może nastąpić istotna zmiana w kluczowych
kanałach dystrybucji gier, wymienionych wcześniej. Może to być związane z dwoma znanymi na tę
chwilę trendami:
I.
II.

Wprowadzenie modelu subskrypcyjnego – odbiorcy nie płacą za konkretne gry, ale za dostęp
do platformy z wieloma grami;
Streaming gier – odbiorcy nie instalują gier na swoich urządzeniach, te uruchamiane są na
zewnętrznych serwerach, a do odbiorców przesyłany jest sam obraz.

Trudno przewidzieć, jaką dokładnie formę przyjmą nowe modele sprzedaży, kiedy zdobędą istotny
udział w rynku i jaką rolę będą odgrywały wobec obecnie znanych rozwiązań. Problematyczne jest
także określenie, z jakimi warunkami dla producentów gier będą się wiązały i jakich dodatkowych
nakładów finansowych będą wymagać, aby dostosować produkty do takich modeli w momencie
wydania gier Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanał dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla
danej gry, okaże się mniej skuteczny niż planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z
wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na promocję, niż początkowo zakładane.
W każdym z opisanych wariantów istnieje ryzyko, że zmniejszeniu ulegną przychody uzyskiwane przez
Emitenta z komercjalizacji gier. Z biegiem czasu mogą się też pojawić kolejne potencjalnie
niekorzystne dla Spółki trendy związane z modelem dystrybuowania i sprzedaży gier. Emitent nie jest
w stanie oszacować ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani ewentualnego przełożenia na
wyniki finansowe. Niemniej jednak, posiadając wysoko oceniane i znane produkty oraz uznaną markę
studia i społeczność fanów – do czego Spółka zamierza dążyć w przyszłości – Emitent będzie chciał
dysponować siłą przetargową pomagającą zredukować powyższe ryzyko.
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1.13.

Ryzyko związane z oglądaniem gier wideo

Emitent zauważa istniejący trend konsumpcji treści gier wideo, poprzez oglądanie przebiegu
rozgrywki w serwisach takich jak YouTube czy Twitch. Trend ten negatywnie wpływa na sprzedaż
przede wszystkim gier wideo dla pojedynczego gracza.
Produkcje Emitenta nie posiadają jednak tradycyjnej linii fabularnej i w obu przypadkach modele
rozgrywki są lub będą unikatowe. Ilość wariantów możliwych do uzyskania sklejając modele lub
tworząc i tresując wirtualnego psa jest niemal nieskończona i całkowicie uzależniona od wyobraźni
konkretnego gracza. Powyższe sprawia, iż konsumpcja treści tego typu gry poprzez samo oglądanie
przebiegu rozgrywki pozbawione jest racjonalnej podstawy. Ponadto bogactwo tych elementów oraz
ich zróżnicowanie dla każdej rozgrywki ma powodować, że oglądanie nagrań z gier studia w serwisach
streamingowych nie zubaża doświadczenia z grania, a wręcz zachęca do własnej rozgrywki.
1.14.

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją

Gry wideo należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie zarówno bez zgody i wiedzy
producenta, jak i wydawcy. Nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych
dystrybutorów, a tym samym i producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów
dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy
sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol.
Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na niższy poziom osiąganych przychodów
ze sprzedaży tych produktów, co w konsekwencji przyniesie gorsze niż oczekiwane wyniki finansowe
Emitenta. W celu ograniczenia ryzyka nielegalnej dystrybucji Emitent podejmie następujące
czynności:
I.
II.
III.
IV.
V.

współpraca wyłącznie lub głównie z platformami cyfrowymi utrudniającymi powielanie
kupionej kopii;
częste aktualizacje kierowane automatycznie do legalnych nabywców;
wynajęcie profesjonalnej firmy antypirackiej w celu ochrony produktów polegającej na stałym
monitoringu internetu i usuwaniu nielegalnych kopii;
wbudowanie mechanizmu monitoringu pozwalającego oszacować skalę nielegalnej
dystrybucji;
zbudowanie bliskich relacji z fanami produktów w mediach społecznościowych w celu
wywołania efektu wzajemności.

Dodatkowo, jako część strategii marketingowej, Emitent zamierza monitorować piracką sferę
internetu, aby wypracować mechanizmy konwersji potencjalnych użytkowników nielegalnych kopii na
zakup w ramach np. ofert specjalnych czy przecen.
1.15.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier wideo na platformach sprzedażowych i promocja
produktów przez kluczowych dystrybutorów gier – w tym w szczególności na platformie Steam.
Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień
poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez
bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość
wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień
dla produktów Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem
Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie na spadek poziomu sprzedaży.
1.16.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Szczegóły dotyczące strategii rozwoju Emitenta zostały przedstawione w pkt. 13.2 rozdziału Dane o
Emitencie Dokumentu Ofertowego. Istnieje ryzyko, iż na skutek m.in. czynników niezależnych od
Emitenta takich jak, pojawienie się podmiotów konkurencyjnych, nietrafienie w gusta i preferencje
odbiorców, czy niewywiązanie się przez kontrahentów z zawartych umów, mogą pojawić się trudności
w zrealizowaniu założonej strategii.
Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem zmienności i
nieprzewidywalności. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Spółki, szczególnie natury prawnej,
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ekonomicznej, czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem
swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w
otoczeniu zewnętrznym, Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i powyższą
strategię.
Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane
nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu
bądź zakresu planowanych produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost
kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń powodujących przymus nabycia
nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez
Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.
1.17.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Komercyjny sukces produkcji, mierzony zwrotem nakładów na nie poniesionych, zależy od wielkości
popytu, liczby sprzedanych gier oraz przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, że Emitent w błędny
sposób oceni potencjał sprzedażowy nowych produktów, np. nie otrzymają one akceptacji jednego z
systemów certyfikacji lub podjęte działania marketingowe okażą się niecelne, co spowoduje małą
sprzedaż, a tym samym niskie przychody i słabe wyniki finansowe Spółki. Emitent ocenia gusta
potencjalnych nabywców w oparciu o aktualne trendy rynkowe, dane historyczne oraz doświadczenie
własne i pracowników, aby realizowane produkcje miały jak najwyższy wskaźnik rentowności.
Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, iż na powodzenie komercyjne gier wpływ mają także czynniki
niezależnie od działań Emitenta i trudne do przewidzenia, takie jak zmiana trendów i gustów graczy
w trakcie produkcji. Na podstawie przeprowadzonych przez Spółkę badań rynku, można zakładać, iż
planowane produkcje uzyskają zakładany poziom sprzedaży, jednakże należy wziąć pod uwagę
również odmienną sytuację, stąd Emitent sygnalizuje powyższe ryzyko.
1.18.

Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT i utraty danych

Działalność Emitenta oparta jest o funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych
podłączonych do Internetu. W wyniku awarii lub błędów infrastruktury technicznej, mogą nastąpić
przerwy w produkcji zakłócające prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Istnieje także ryzyko
utraty danych, lub ich kradzieży bądź wycieku.
W celu redukcji opisanego ryzyka Spółka zabezpiecza dane projektowe w procesie tworzenia kopii
zapasowych wewnątrz studia oraz na zewnętrznych serwerach. Ponadto Spółka dba o zapewnienie
prawidłowego utrzymania i modernizacji systemów informatycznych. Na bieżąco monitorowane są i
wprowadzane nowe aktualizacje oraz rozwiązania technologiczne usprawniające działanie serwerów
i systemów.
1.19.

Ryzyko związane z awarią lub utratą sprzętu wykorzystywanego w działalności

Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do
natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części
swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty
danych stanowiących element pracy nad grami produkowanymi przez Emitenta. Przerwa w
działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność
wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów.
Jednocześnie w wyniku zdarzeń losowych takich jak np. kradzież lub innych nieprzewidzianych
okoliczności, może również dojść do utraty sprzętu wykorzystywanego w działalności. W wyniku awarii
systemów i narzędzi IT oraz potencjalnej ich utraty Emitent może mieć opóźnienie w realizacji
projektów, a nawet utracić dane oraz wyniki prac będących w trakcie realizacji. Powyższe czynniki
mogą mieć wpływ na prowadzone przez Emitenta prace nad poszczególnymi projektami oraz mogą
wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na działania, które będą miały na celu zapobieżenie
skutkom awarii lub utraty sprzętu.
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1.20.

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier wideo

Specyfiką tworzenia gier wideo jest iteracyjny proces produkcji, w ramach którego plany produkcyjne
obejmujące okres do wydania gry, są aktualizowane po zakończeniu każdego z kilkumiesięcznych
etapów. Korekty planów mają na celu maksymalizację jakości produktu oraz jak najlepsze
dopasowanie do oczekiwań wybranych grup docelowych, które biorą udział w badaniach fokusowych
równolegle z produkcją. Istnieje ryzyko, że zmiany, które Emitent uzna za niezbędne do osiągnięcia
celów, będą przekraczać budżet poza zaplanowane rezerwy oraz przekraczać czas założony na
produkcję. Ewentualne niedotrzymanie założonego harmonogramu przez Emitenta na danym etapie
produkcji, może skutkować opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery, co
może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę
oczekiwanych
wyników
finansowych
w
konkretnych
okresach.
Podejmując decyzję o zmianie planu wydawniczego oraz ograniczenie pipeline’u produkcyjnego do
dwóch tytułów Emitent miał na uwadze również tego typu ryzyko. W ocenie Zarządu koncentracja
produkcji na mniejszej liczbie projektów znacznie niweluje możliwość wystąpienia nieprzewidzianych
opóźnień.
Podejmując decyzję o zmianie planu wydawniczego oraz ograniczenie pipeline’u produkcyjnego do
dwóch tytułów Emitent miał na uwadze również tego typu ryzyko. W ocenie Zarządu koncentracja
produkcji na mniejszej liczbie projektów znacznie niweluje możliwość wystąpienia nieprzewidzianych
opóźnień.
1.21.

Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników

Sukces Emitenta jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia
zmotywowania posiadanego zespołu. Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z
wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe
obszary niezbędne do realizacji planów Emitenta: wiedza technologiczna, umiejętności w
projektowaniu mechanik i złożonych systemów rozgrywki, opracowanie warstwy fabularnej,
projektowanie oraz tworzenie postaci, obiektów, lokacji oraz animacji oraz animacji cyfrowych,
projektowanie wizualne, zarządzanie produkcją. Emitent nie wyklucza możliwości dobrowolnego
odejścia obecnych współpracowników, utraty możliwości współpracy z przyczyn niezależnych m.in. na
tle zdrowotnym czy osobistym, bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z
inicjatywy Spółki. Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości
specjalistów, znalezienie innych współpracowników może być czasochłonne. Utrata któregokolwiek z
kluczowych pracowników, posiadających know-how i zaznajomionych ze specyfiką Emitenta, może
wiązać się z opóźnieniami w produkcji, zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów
produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanej premiery gry.
Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest fakt, że część z kluczowych osób to jednocześnie
akcjonariusze Spółki. Spółka planuje również, aby wszyscy przyszli pracownicy i współpracownicy o
kluczowych rolach zostali objęci programem motywacyjnym, który będzie formowany jeszcze w 2020
roku, a na który Prezes Zarządu - Michał Gardeła, postanowił przekazać część swoich akcji (część
współpracowników została już objęta tym programem). Ponadto gdy liczba akcji, o której mowa w
zdaniu poprzednim okaże się niewystarczająca dla uzyskania odpowiedniej liczby utalentowanych
współpracowników, Emitent rozważy w przyszłości podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia
programu motywacyjnego opartego np. o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, przy czym
na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego Spółka nie jest w stanie wskazać czy taka sytuacji na
pewno wystąpi ani tym tym bardziej precyzyjnej daty jej zaistnienia. Dodatkowym elementem
ograniczającym opisane ryzyko jest znaczna swoboda twórcza związana z pracą w niewielkim zespole
oraz realna szansa rozwoju.
1.22.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną Spółki zaangażowanych jest szereg osób, których dotyczyć może ryzyko
błędu ludzkiego, wynikające np. ze zmniejszenia wydajności produkcji oraz powstania błędów
spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków. Takie działania mogą doprowadzić do
opóźnienia w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej
kolejności do pogorszenia wyników finansowych Spółki.
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1.23.

Ryzyko związane z zasiadaniem członków Rady Nadzorczej w organach innych spółek, w tym
w organach jednego z akcjonariuszy

Należy wskazać, iż poszczególni członkowie rady nadzorczej Emitenta zasiadają również w organach
innych spółek, w tym spółek z branży gier. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w
dziale 13.3. niniejszego Dokumentu Ofertowego w rozdziale „RADA NADZORCZA”. Sytuacja taka może
potencjalnie wpływać na postawę członków organu nadzoru wobec Emitenta, którą odczytywać
hipotetycznie można byłoby jako bierną lub nieobiektywną w związku ze skupieniem się na
działaniach tych osób w innych obszarach lub na rzecz innych podmiotów. Osoby takie mogą również
być postawione w sytuacji, w której interes Emitenta nie będzie zbieżny z interesami innych
podmiotów, w organach których osoby te zasiadają. Emitent jednak, w związku ze znajomością
branży, jak i członków swoich organów, nie widzi możliwości działania tych osób wymierzonego
przeciwko Spółce, a ryzyko wystąpienia takiej sytuacji ocenia jako marginalne.
1.24.

Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane
za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Przedmiotem ich oceny jest
najczęściej jakość gry, dostępność na daną platformę lub urządzenie, dostępność w punktach
sprzedaży lub Internecie oraz przede wszystkim cena. Dobry wizerunek marki wśród graczy przekłada
się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie na rynek
nieatrakcyjnych produktów, które nie trafiają w gusta i oczekiwania graczy, może wpłynąć na
publikację niesprzyjających recenzji, opinii i komentarzy oraz skutkować pogorszeniem ogólnego
wizerunku Emitenta. Utrata zaufania graczy może spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak
i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do zwiększenia nakładów na
promocję nowych produktów w celu odbudowania zaufania wśród użytkowników oraz minimalizacji
szans zaistnienia tego typu negatywnych zdarzeń.
1.25.

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w
posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez
Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierzać będzie zgodnie z dostępnymi środkami do unikania
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 (np. w zakresie praw do tytułów poszczególnych
gier). W razie wykrycia możliwości naruszenia przez Spółkę praw innego podmiotu, Spółka rozważy
konieczność modyfikacji używanych nazw.
W przypadku niesłusznych z punktu widzenia Emitenta oskarżeń i roszczeń formułowanych przez
osoby trzecie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka nie wyklucza pojawienia się
postępowań wyjaśniających niniejsze okoliczności na drodze sądowej. 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.
1.26.

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Spółka nie posiada zawartych umów ubezpieczeniowych, nie można więc wykluczyć, że w wystąpią
zdarzenia nieprzewidziane, których konsekwencje będą miały w całości (tj. bez podziału ryzyka)
wymiar obciążenia finansowego dla Emitenta. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wyniki
z działalności Emitenta.
Dla minimalizacji wskazanego ryzyka, w przypadku rozpoznania wysokiego ryzyka wystąpienia
zdarzeń nieprzewidzianych, które to zdarzenia mogą mieć znaczący wpływ na finanse Spółki,
rozważony zostanie zakup stosownej ochrony ubezpieczeniowej.
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1.27.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne,
działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności
działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na
czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję ekonomiczną Emitenta, o skali i
prawdopodobieństwie niemożliwym do oszacowania.
1.28.

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu

Emitent spodziewa się, że znacząca część umów handlowych, jakie planuje zawierać, będzie oparta o
inne systemy prawne niż polski, narzucone przez znaczących partnerów handlowych spoza UE, tj. z
USA, Japonii czy Chin, co będzie wiązało się często z podleganiem określonej umowy obcej
jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko, że w razie powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu,
dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego, Spółka poniesie koszty obsługi
prawnej wyższe niż zakładane. Podobnie konieczność zapewnienia zgodności produktów z
wymaganiami szczególnie amerykańskiego prawa autorskiego i patentowego może spowodować
poniesienie wyższych kosztów obsługi prawnej niż zakładane.
1.29.

Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw
autorskich

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami i podmiotami zewnętrznymi,
zawiera głównie kontrakty cywilnoprawne, tj. umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło.
Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu
działania, ale również przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę,
czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji
udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Emitenta.
Celem Spółki jest posiadanie praw autorskich do wszystkich wyprodukowanych gier wideo w każdym
aspekcie, co w znaczącym stopniu uniezależnia Spółkę od zespołów deweloperskich, przy
jednoczesnym budowaniu wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie, posiadanie praw
autorskich stwarza większe możliwości w zarządzaniu projektami. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól
eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwe jest dokonanie tego w oparciu o
ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”. Jednocześnie nie można
wykluczyć, iż zawarte umowy, przy dołożeniu najwyższej staranności Emitenta, nie zawierają wad
prawnych lub postanowień nieskutecznych, co może potencjalnie negatywnie wpływać na efektywne
wykorzystanie takiego utworu przez Spółkę.
W kontekście szybkiego postępu technologii oraz powstawania nowych pól eksploatacji istnieje
ryzyko, iż Emitent wykorzysta dzieło na polach eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione
w umowie. Może to rodzić konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców.
Emitent monitoruje powstające pola eksploatacji, dokładając starań, aby realizowane umowy
pokrywały wszystkie kluczowe dla Spółki obszary. Ponadto Emitent dokłada najwyższej staranności,
aby umowy zawierały zapisy zobowiązujące twórców do przeniesienia praw autorskich na nowo
powstałych polach eksploatacji, jeśli takowe się pojawią, za niewielkim wynagrodzeniem lub w ramach
wynagrodzenia już zapłaconego za stworzenie utworów.
W związku z powyższym niewykluczone jest, iż w przyszłości w stosunku do Spółki mogą być kierowane
roszczenia przez podmioty trzecie. Spory takie mogą potencjalnie okazać się kosztowne, co może
odbić się na kondycji finansowej Emitenta. Spółka jednak dąży do pełnego zabezpieczenia swoich
interesów oraz ogranicza ryzyko wystąpienia takich sytuacji, zatem niniejsze ryzyko ocenia jako mało
prawdopodobne.
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1.30.

Ryzyko związane z zawartymi przez Emitenta umowami licencyjnymi

Emitent, w związku z charakterystyką prowadzonej działalności, zawiera umowy licencyjne dotyczące
wykorzystania określonych elementów, niezbędnych w realizowanych projektach. Pomimo
korzystnych dla Spółki warunków zawierania tychże umów, ewentualne nieprzedłużenie lub
rozwiązanie umów, a także potencjalne próby dochodzenia przez licencjodawców od Spółki
dodatkowego wynagrodzenia za udzielone licencje, np. w związku z osiągnięciem dobrych wyników
finansowych projektu i wyników finansowych Emitenta, może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność
produktów Emitenta, a co za tym idzie również na pogorszenie jego sytuacji finansowej. W związku z
powyższym należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia potencjalnych trudności w zakresie
zawartych umów licencyjnych, w tym możliwość wystąpienia sporu sądowego lub negatywnych
konsekwencji podatkowych i finansowych dla Emitenta.
Jednakże na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Ofertowego Ofertowego, Spółka nie
przewiduje pogorszenia relacji z licencjodawcami oraz wystąpienia jakichkolwiek ryzyk z tym
związanych.
1.31.

Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich i know-how Emitenta

Gry wideo wytwarzane przez Emitenta stanowią utwory w rozumieniu praw autorskich, podlegają więc
ochronie przewidzianej dla utworów. Emitent przygotowany jest do stosowania środków ochrony
prawnej w celu ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Należy jednak
zauważyć, że Emitent funkcjonuje na rynku globalnym, w związku z czym możliwe jest naruszenie jego
praw autorskich w sposób mający znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta przez podmioty
zagraniczne, w tym takie, które mają siedziby w krajach nieposiadających ustawodawstwa
umożliwiającego satysfakcjonujący poziom ochrony praw własności intelektualnej. W związku z
powyższym możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta,
wpływające na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Ponadto, podejmowanie przez
Emitenta działań mających na celu ochronę posiadanych praw autorskich, może wiązać się z
koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, które czasowo mogą istotnie obciążać wynik
finansowy Spółki.
Jednocześnie Spółka posiada swój know-how, np. metodologię prowadzenia systemów kontroli wersji,
struktury budowy projektów, architektury i frameworków wykorzystywanych wewnątrz gier oraz
zestawu własnych bibliotek,, wypracowane rozwiązania i technologie, do których dostęp mają
współpracownicy tworzący konkretny projekt oraz pracownicy mający dostęp do wewnętrznej bazy
dokumentów Spółki. Współpracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich tego
typu informacji, nieujawnionych publicznie, a otrzymanych od Spółki w ramach wykonywanych
obowiązków. Przedmiotowe zobowiązanie obowiązuje także po zakończeniu umowy czy współpracy z
Emitentem przez określony w umowie czas. Może jednak istnieć potencjalne ryzyko ujawnienia do
publicznej wiadomości lub podmiotu konkurencyjnego kluczowych dla Spółki informacji czy
autorskich rozwiązań, co może negatywnie wpłynąć na kondycję finansową i wizerunek Spółki.
Jednakże na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu, Emitent ryzyko to ocenia jako niewielkie.
1.32.

Ryzyko związane z brakiem ochrony nazwy firmy i brakiem rejestracji znaku towarowego
Emitenta

W związku z faktem, iż na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego, oznaczenia Emitenta
jak nazwa firmy i znak towarowy, nie zostały jeszcze zastrzeżone żadnym prawem ochronnym, istnieje
ryzyko wykorzystania ich przez inne podmioty z branży gier lub z rynku. Używanie przez inne podmioty
nazwy lub znaku Emitenta, wprowadzające odbiorców w błąd, mogą mieć znaczący wpływ na wyniki
finansowe Emitenta. Przy potencjalnie długotrwałym utrzymywaniu się stanu naruszeń, rzutować to
może na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Jednakże Spółka stara się chronić
własne prawa i bada możliwość podjęcia odpowiednich działań zmierzających do ochrony jej nazwy
i znaku, lecz istnieje ryzyko, że działania te będą potencjalnie na jakimś etapie spóźnione lub
niewystarczające.
Istnieje również prawdopodobieństwo, że znak towarowy lub nazwa firmy Emitenta zostaną
zastrzeżone przez podmiot trzeci zanim dokona tego Spółka. Konsekwencją tego typu okoliczności
byłaby konieczność poniesienia dodatkowych kosztów zmiany nazwy, ewentualnie projektowania
nowego znaku towarowego Emitenta. Niewykluczone byłyby również konsekwencje finansowe,
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związane z naruszeniem praw osób trzecich, jak również zaistniałaby ryzyko związane z promocją
nowej marki Emitenta i koniecznością ponownego przekonania do siebie odbiorców produktów
oferowanych przez Spółkę.
1.33.

Ryzyko związane z brakiem ochrony pozostałych znaków towarowych

Spółka jako producent i wydawca gier komputerowych posługuje się znakami towarowymi, które służą
komunikacji marketingowej oraz budowie wizerunku Emitenta. Na dzień publikacji Dokumentu
Ofertowego Spółka nie zarejestrowała posiadanych znaków towarowych co może tworzyć ryzyko
wykorzystania znaków towarowych Emitenta przez podmioty konkurencyjne, a tym samym ryzyko
osłabienia pozycji rynkowej oraz narażenia Spółki na straty.
Ze względu na specyfikę branży gamingowej, Spółka ocenia istotność wskazanego ryzyka jako niską.
Jednak ewentualna materializacja ryzyka może skutkować powstaniem spornych postępowań
sądowych.
1.34.

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

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy
prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń
społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Ponadto ze względu na nieograniczony terytorialnie
zakres działalności Emitenta duży wpływ na działalność Spółki mogą mieć także zmiany przepisów
prawa w zakresie prawa autorskiego, dotyczących programów komputerowych, w tym gier, zarówno
w Polsce jak i w innych państwach. Brak precyzji zapisów w uregulowaniach prawno-podatkowych,
częste zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych oraz brak jednolitości w praktyce organów
skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych sprawiają, iż przyjęcie
przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż
przyjęta przez Spółkę, może odbić się negatywnie na jej sytuacji finansowej. Analogiczne ryzyko
Emitent rozpoznaje w związku z możliwością niekorzystnych zmian obowiązujących przepisów.
Dodatkowo przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian
prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na otoczenie prawne
związane z działalnością gospodarczą Emitenta.
1.35.

Ryzyko związane z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w niektórych krajach

Zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Spółki w krajach będących docelowymi
rynkami dystrybucji produktów Emitenta oraz w szczególności zmiany przepisów mających
bezpośredni wpływ na działalność rynku nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji
gier, dotyczących zagadnień praw własności intelektualnej, a także kwestii związanych ze sprzedażą
produktów Emitenta (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie
oddziaływać na prowadzoną przez niego działalność.
W szczególności mogą powodować zwiększenie kosztów jego funkcjonowania, obniżenie rentowności,
zmniejszenie wysokości marż zawartych w cenach poszczególnych tytułów, wprowadzenie
określonych ograniczeń administracyjnych, konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w
przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się
niepewność co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może
pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub
realizacji jej inwestycji, w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych
przepisów prawa.
1.36.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowoadministracyjne, mogące mieć istotny wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Spółki w
branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi
roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy
handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do
określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów
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handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a
w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
1.37.

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Spółkę gier wideo stanowią ogólnoświatowe kampanie
walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier wideo oraz promujące aktywny styl życia.
Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego
spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty Spółki,
a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.
1.38.

Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki

W związku z powyższym ryzykiem promowania aktywnego trybu życia, ale również niezależnie od tego,
istnieje ryzyko, iż dotychczasowi odbiorcy gier wideo zmienią swoje preferencje co do sposobu
spędzania wolnego czasu na rzecz innych form rozrywki. Zmiana preferencji może również dotyczyć
platformy bądź rodzajów gier. Nie można wykluczać scenariusza, w którym gry przestaną być
atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Wystąpienie tego zjawiska skutkowałoby zmniejszeniem
się liczby graczy, co w konsekwencji miałoby niekorzystne przełożenie na działalność Emitenta oraz
osiągane przez niego wyniki finansowe.
1.39.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Największe przychody ze sprzedaży gry odnotowywane są w okresach następujących bezpośrednio
po wprowadzeniu jej na rynek oraz przy wprowadzaniu płatnych rozszerzeń danej gry, natomiast w
okresach pomiędzy premierami kolejnych gier obroty są znacznie niższe. Skutkiem sezonowości są
znaczne różnice w wartościach przychodów oraz dysproporcje w osiąganych wynikach finansowych
w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Istnieje zatem ryzyko, iż do czasu wydania kolejnego
projektu przez Emitenta, jego obroty nie będą plasować się na wysokim poziomie.
1.40.

Ryzyko związane z cyklem życia gry

Naturalnym zjawiskiem na rynku gier jest cykl życia konkretnej gry, oznaczający zainteresowanie
nową produkcją, który na podobnym poziomie utrzymywać się może od kilku do kilkunastu miesięcy
dla podstawowej wersji gry dla podstawowej wersji gry. Emitent szacuje, że cykl życia planowanych
produkcji to około od minimum 2 do ponad 5 lat dla każdej z nich i uzależniony jest od wydania
ewentualnych dodatków (DLC), aktualizacji do gry, portów na dodatkowe platformy oraz od
dostępności samego produktu. Jednocześnie w odniesieniu do wydawanych w przyszłości przez
Emitenta tytułów istnieje ryzyko, iż na skutek pojawienia się konkurencyjnych produktów lub
niezadowalających recenzji, cykl życia danej gry okaże się krótszy niż początkowo zakładany.
Sytuacja taka może istotnie przełożyć się na niższy poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży
danej gry niż zakładany, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki oraz generalną
sytuację finansową Spółki. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zakłada
prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych wydawanych tytułów, mających na celu
osiągnięcie zadowalającego poziomu sprzedaży danego produktu oraz wydłużenie jego cyklu.
Ponadto, Spółka zakłada prowadzenie projektów w modelu GDaaS (Game Development as a Service),
gdzie jednym z celów utworzenia podstawowej gry jest opracowanie atrakcyjnego IP, które będzie
wykorzystywane do tworzenia kolejnych dodatków i aktualizacji bazowej wersji gry, w celu wydłużenia
okresu jej sprzedaży oraz zainteresowania klientów (tzw. long tail).
1.41.

Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 lub innymi epidemiami

Emitent dostrzega, iż w związku z panującą na świecie pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego
chorobę COVID-19), istnieje ryzyko, że tak inwestorom jak i Spółce, trudno czynić sprecyzowane
założenia biznesowe, gdyż nie do przewidzenia jest czas utrzymywania się takiej sytuacji. W związku z
powyższym niejasne są też krótko i długoterminowe skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2, jego wpływu
na proces produkcji, marketing gier oraz preferencji konsumentów, czy zakres środków
przeznaczanych globalnie przez konsumentów na rozrywkę, w tym gry wideo. Władze Spółki od
samego niemal początku wystąpienia problemu w skali międzynarodowej, podejmują kroki mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa zespołowi. Każdemu z członków zespołu umożliwiono pracę zdalną,
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czyli tzw. home office. Zdalnie przeprowadzane są także spotkania produkcyjne i inne wymagające
udziału kilku osób. Ten krok umożliwił kontynuację prac nad projektami, maksymalizując szanse na
brak powstania opóźnień w pracach, z jednoczesnym minimalizowaniem ryzyka zarażenia. Niemniej
nie sposób wykluczyć tego ryzyka w zupełności , co w konsekwencji może prowadzić do opóźnień w
procesie przygotowywania gier oraz negatywnego efektu na sytuację i wyniki finansowe Emitenta.
Należy również nadmienić, iż w związku z ograniczeniami narzuconymi w związku z pandemią,
zauważalne są utrudnienia w funkcjonowaniu organów państwowych, sądów i urzędów co może
skutkować w trudnościami lub opóźnieniami w dokonywaniu przez Spółkę czynności formalnych, do
których jest prawnie zobowiązana.
1.42.

Ryzyko związane z europejską reformą przepisów regulujących przetwarzanie danych
osobowych

Prowadząc działalność Emitent przetwarza dane osobowe wybranych kontrahentów,
współpracowników, dostawców usług oraz innych podmiotów. Spółka przetwarza również dane w
celach marketingowych, w szczególności w zakresie kontaktów z mediami. Emitent podlega
obowiązkom określonym w akcie prawnym, który zastąpił poszczególne krajowe regulacje dotyczące
ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z rozpoczęciem obowiązywania
od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Spółka
podlega obowiązkom określonym w RODO. W przepisach RODO rozszerzono obowiązki
administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratorów oraz przewidziano możliwość nakładania na administratorów oraz na podmioty
przetwarzające dane administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów RODO. Ponadto, w
przepisach RODO przyznano organom nadzorczym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
uprawnienia polegające w szczególności na wprowadzaniu czasowego lub całkowitego ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, w tym zakazu przetwarzania. Dodatkowo, rozszerzono zakres
obowiązków administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratorów, określając zasady, na jakich możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich
(przykładowo takich jak Stany Zjednoczone Ameryki).
Nie można wykluczyć, że fakt ten wpłynie na większą częstotliwość roszczeń cywilnoprawnych
przeciwko administratorom danych lub podmiotom przetwarzającym dane. Emitent wskazuje, że
może się to wiązać z ryzykiem ponoszenia kosztów w związku z postępowaniami sądowymi, w tym
wypłatą odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych przez naruszenie. W przypadku naruszenia
przepisów RODO Spółka może w szczególności być narażona na obowiązek zapłaty wysokich kar
pieniężnych lub odszkodowań, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki,
perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. Jednocześnie Emitent może być zmuszony
również do poniesienia dodatkowych kosztów w związku z prawidłowym zabezpieczeniem
przetwarzanych danych osobowych.
1.43.

Ryzyko związane z zawarciem przez Spółkę umów o dofinansowanie oraz z planowanym
zawarciem umów o dofinansowanie

Spółka w okresie swojego funkcjonowania uzyskała dofinansowania na projekt pt. „Angular Light –
innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D” otrzymanego w ramach konkursu GameINN. Umowa
została zakończona i rozliczona. Obecnie obowiązuje okres trwałości dla projektu – efektów projektu
finansowanego z udziałem środków z dofinansowania.
Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 , naruszeniem trwałości projektu
jest wystąpienie w ciągu 5 lat od końcowej płatności, którejkolwiek z następujących przesłanek: (i)
zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; (ii)
zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu
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nienależne korzyści; (iii) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Spółka dokłada
wszelkiej staranności, aby jej działania w okresie trwałości projektu były działaniami zgodnymi z
postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie zakłada wystąpienia
którejkolwiek z powyższych przesłanek.
Spółka uczestniczy w procesie uzyskiwania dofinansowania na projekt opracowania technologii
realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity otrzymanego w ramach
IV edycji programu GameINN realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W związku z
faktem, iż umowa nie została dotychczas zawarta oraz mając na uwadze znaczną swobodę w zakresie
działania organów przyznających podmiotom prywatnym dofinansowania oraz różnego rodzaju
granty publiczne, nie można wykluczyć ryzyka niezawarcia umowy o dofinansowanie. Powyższe
skutkowałoby brakiem dokapitalizowania Spółki w ten sposób.
Zakładając, że Spółka doprowadzi do zawarcia rzeczonej umowy i uzyska dofinansowanie, pod
uwagę należy brać fakt, że postanowienia tego rodzaju porozumień (mających za przedmiot
przyznanie grantów) są w większości przypadków nienegocjowalne. Zawierają one często
postanowienia, które narzucają Spółce określone działania lub zabraniają dokonywania innych.
Postanowienia takie mają na celu zapewnienie, iż dofinansowanie wykorzystane zostanie zgodnie z
określonym i zatwierdzonym celem. Spółka deklaruje, że wszelkie czynności podejmowane w związku
z wydatkowaniem środków z dofinansowania dokonywane będą zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą umową o dofinansowanie.
Biorąc pod uwagę powyżej opisane kwestie związane z (i) zakończonym projektem
współfinansowanym ze środków pozyskanych z dofinansowania oraz (ii) nowym projektem, co do
którego ma zostać zawarta umowa o dofinansowanie, jak również zważywszy na pojawiające się nowe
interpretacje postanowień tego rodzaju umów oraz niejednokrotnie niejasność zapisów, nie można
wykluczyć hipotetycznego ryzyka naruszenia przez Spółkę warunków na której udzielone zostały lub
zostaną dofinansowania, co skutkować mogłoby rozwiązaniem umów oraz w konsekwencji tego nawet
koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami. Taka sytuacja mogłaby
znacząco i negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.
2.
2.1.

CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Ryzyko związane z gorszymi wynikami finansowymi

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów i zysków Emitenta jest uzależniony od odbioru rynkowego
kolejnych produkowanych gier wideo, a w szczególności aktualnych produkcji, należy wziąć pod
uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników finansowych lub nawet pogarszania się
wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla
spółek na podobnym etapie rozwoju co Emitent oraz dla spółek zajmujących się produkcją i
dystrybucją gier wideo, których wynik jest mocno uzależniony od odbioru przez konsumentów
kolejnych produktów tj. gier wideo.
2.2.

Ryzyko utraty płynności

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, związaną z nią sezonowość osiąganych przychodów
oraz etap rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Każde
opóźnienia realizacji zaplanowanych premier nowych gier skutkują przesunięciami wpływów ze
sprzedaży oraz jednocześnie wymagają ponoszenia dodatkowych często nieprzewidzianych kosztów,
które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta.
2.3.

Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po
przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektów, a
dopiero po ich ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. W
kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów mogą być
znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego źródła
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finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć
wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na wyniki finansowe Emitenta.
2.4.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

Obecnie Emitent nie posiada żadnych kredytów, w tym oprocentowanych stopą zmienną, jednak nie
można wykluczyć, że w przyszłości będzie korzystał z takich sposobów finansowania działalności.
Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, które uzależnione są od wielu czynników
pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki monetarnej, warunków
gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą
wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiągane
rentowności.
2.5.

Ryzyko walutowe

Działalność Spółki będzie miała charakter eksportowy. W dominującym stopniu Spółka ponosi koszty
wytworzenia w PLN, natomiast zdecydowana większość przychodów zgodnie z oczekiwaniami
Zarządu, będzie realizowana w walutach obcych (w szczególności USD oraz EUR). Czynnikiem ryzyka,
z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych wahań kursów walutowych.
Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD oraz EUR. Inwestorzy powinni
brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem
walutowym. Walutą bazową oraz sprawozdawczą pozostanie PLN.
Ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (koniunkturze
gospodarczej)

2.6.

Wyniki działalności Emitenta są uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce, UE oraz na
świecie. Negatywne zmiany w ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, UE lub na świecie,
pogarszająca się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych i na rynku pracy, a także niepewność
w zakresie warunków gospodarczych mogą powodować ogólne spowolnienie aktywności
gospodarczej, co może mieć przełożenie m.in. na zmniejszenie popytu na produkty i usługi oferowane
przez Spółkę, w szczególności poprzez zmniejszenie się poziomu wydatków konsumpcyjnych, od
których uzależniona jest wysokość przychodów osiąganych przez Spółkę.
Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego
pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe

2.7.

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału
pozwalającego na kontynuowanie działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może
zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii i
działań związanych z prowadzoną działalnością, i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego
kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w
wymaganym terminie.
Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze
względu na:
1.
2.
3.

3.

3.1.

Przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne;
Przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne;
Warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące
pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM, INWESTYCJĄ W AKCJE OFEROWANE
ORAZ DOTYCZĄCE SFERY KORPORACYJNEJ SPÓŁKI
Ryzyko niezarejestrowania
Oferowanych)

podwyższenia

kapitału

zakładowego

Emitenta

(Akcji

Akcje Serii E obejmowane w ramach Oferty powstaną z dniem rejestracji przez sąd podwyższenia
kapitału w drodze emisji akcji serii E (wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 9 NWZ z dnia 21 maja
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2020 r.) oraz ze skutkiem prawnym od chwili wpisania zmian wynikających z wyemitowania Akcji
Oferowanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
Inwestorzy, którzy obejmą Akcje Oferowane, powinni być świadomi istnienia ryzyka niezarejestrowania
przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E.
Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku
we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niewydania przez sąd postanowienia w
przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku Emitent zwróci inwestorom, którzy
objęli akcje serii E kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia akcji jednak bez żadnych odsetek
i odszkodowań.
3.2.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne
Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy
akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do
proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok
obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie
podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do
Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy
zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim
zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne
Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.
Należy mieć jednak na uwadze, że Emitent znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju
własnej działalności wydawniczej w stosunku do innych spółek z branży, zaś komercjalizację pierwszej
gry zamierza rozpocząć w roku 2021. Oznacza to, iż w początkowych okresach po Ofercie, należy
spodziewać się braku wypłacania przez Spółkę potencjalnego zysku z działalności.
Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności
perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.
3.3.

Ryzyko związane z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów
polskiego prawa podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na
rynkach rozwiniętych. Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem
dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz
zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można zagwarantować, że nie zostaną
wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie, wprowadzające
regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez
organy podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji
przepisów podatkowych. Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na
efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane.
3.4.

Warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące
pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z
wyłączeniem prawa poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały
większością 80% oddanych głosów), ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów
wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych
reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja
lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji
Spółki, w tym Akcji Oferowanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej
lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów wartościowych.
Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w
wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych
zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, może skutkować
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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, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe
jest także wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie.
3.5.

Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Emitent dostrzega, iż w związku z panującą na świecie pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego
chorobę COVID-19), istnieje potencjalne ryzyko spowolnienia sprawowania przez organy publiczne ich
podstawowych funkcji. W szczególności ryzyko to w odniesieniu do Emitenta może oznaczać
potencjalne znaczne wydłużenie rejestracji emisji Akcji Oferowanych, w stosunku do okresu przed
panującą pandemią.
3.6.

Ryzyko związane z brakiem płynności akcji Spółki

Akcje Oferowane po ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, będą akcjami niedopuszczonymi
oraz niewprowadzonymi do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym (tj. nie będzie istniał dla nich
żaden zinstytucjonalizowany rynek wtórny). Oznacza to, że Akcje Oferowane będą papierami
wartościowymi charakteryzującymi się bardzo niską płynnością, zaś ich sprzedaż będzie możliwa co
do zasady wyłącznie w sytuacji, gdy akcjonariusz Emitenta na skutek samodzielnych starań znajdzie
nabywcę omawianych papierów wartościowych. W konsekwencji, zbycie akcji Spółki – tym bardziej w
sytuacji pogorszenia jej sytuacji czy wyników finansowych – może okazać się niemożliwe w
przewidywanym horyzoncie czasu.
Powyższe ryzyko będzie obowiązywała jedynie do czasu wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO.
Emitent planuje niezwłocznie po zarejestrowaniu emisji Akcji Oferowanych w KRS podjęcie działań
zmierzających do ich wprowadzenia do obrotu w ASO. Intencją Emitenta jest aby Akcje Oferowane
zostały wprowadzone do ASO do końca I kwartału 2021 r., przy czym należy wskazać, że ze względu na
czynniki zewnętrzne, niezależne od Emitenta, mogą wpłynąć na wydłużenie tego terminu.
3.7.

Ryzyko związane z rozwodnieniem Akcji

Zarząd rozważa możliwość zaproponowania w przyszłości akcjonariuszom przyjęcia programu
motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki, prowadzącego do zaoferowania tym osobom nowych
akcji Emitenta. Przyjęcie programu motywacyjnego nastąpi tylko w wypadku uznania przez Zarząd, iż
jest to w pełni uzasadnione interesem Spółki. Na chwilę obecną Zarząd zakłada, że jest to mało
prawdopodobne i jeśli nastąpi, to nie w najbliższej przyszłości, z uwagi w szczególności na fakt, iż w
roku 2020 r. funkcję programu motywacyjnego spełnia przeniesienie akcji Spółki na
współpracowników przez jednego z założycieli Spółki, co nie powoduje emitowania nowych akcji i tym
samym rozwodnienia. Ewentualne przyjęcie programu motywacyjnego opartego np. o instytucję
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki spowoduje iż inwestorzy obejmujący Akcje
Oferowane z biegiem czasu mogą dysponować mniejszym udziałem w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
niż wynikałoby to z liczby objętych Akcji Serii E wedle wysokości kapitału zakładowego Emitenta po
podwyższeniu kapitału zakładowego realizowanego w związku z Ofertą.
3.8.

Ryzyko związane ze strukturą i potencjalnym rozdrobnieniem akcjonariatu Spółki

Aktualnie struktura akcjonariatu składa się z 5 głównych akcjonariuszy, z których każdy na dzień
Dokumentu Ofertowego posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś łącznie
dysponują oni 67,50% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu
w rejestrze przedsiębiorców KRS Akcji Oferowanych (przy założeniu objęcia w ramach Oferty
wszystkich Akcji Serii E), wzmiankowanych 5 głównych akcjonariuszy nadal będzie dysponowało
większością głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wskazani akcjonariusze związani są ze Spółką od
dłuższego czasu oraz mają wyrobiony ogląd na strategię, która powinna być realizowana przez
Emitenta. Uwzględniając Statut należy zasygnalizować, iż inwestorzy obejmujący Akcje Serii E mogą
zostać przez wymienionych 5 dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta przegłosowani w trakcie
Walnego Zgromadzenia, a co za tym idzie mogą mieć ograniczony wpływ na podejmowane decyzje
korporacyjne.
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Z drugiej jednak strony dodać należy, iż istnieje też potencjalne ryzyko rozdrobnienia akcjonariatu w
przyszłości, mające miejsce chociażby w konsekwencji ryzyka 3.8 opisanego powyżej czy też
zakończenia obowiązywania umów lock-up i sprzedaży Akcji, co naraża Spółkę na łatwiejsze
przejęcie kontroli nad nią. To zaś może w ostatecznej perspektywie doprowadzić do likwidacji Spółki.
Emitent na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego nie ocenia jednak tego ryzyka jako realnego.
Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

3.9.

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Ofercie podlega obowiązkom wynikającym z
Rozporządzenia MAR, Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. KNF uprawniona jest do nałożenia na
Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających poniższych regulacji:
Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia:
●
●

przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych,

do przekazania zawiadomienia do KNF o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania
wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie
wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego
może na podstawie art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.
Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego
może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć
karę pieniężną (w zależności od typu i wagi naruszenia):
●
●
●

w zakresie określonym w art. 96 ust. 1 i ust. 1a, oraz w art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie - do 1 000
000 zł;
w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5 000 000 zł;
w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5 000 000 zł albo kwoty
stanowiącej 5% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe
ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia
obowiązków, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty,

albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów
wartościowych z obrotu KNF określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje
wycofanie papierów wartościowych z obrotu.
Ponadto za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie,
tj. za naruszenie przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji poufnej do
wiadomości publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia trybu i
warunków opóźnienia na własną odpowiedzialność publikacji informacji poufnej określonych w art.
17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną w wysokości
do 10 346 000 zł lub kwoty stanowiącej 2% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest
możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia
tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty.
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, KNF bierze w szczególności pod uwagę:
●
●
●

wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
przyczyny naruszenia;
sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
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●

●
●
●

skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia,
lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o
ile można tę skalę ustalić;
straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;
gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas
wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych aktów
prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione przez
podmiot, na który jest nakładana kara.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze
decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2%
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176
ust. 1 Ustawy o Obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o
Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym powyżej
(art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emitentowi, który dopuścił się naruszenia,
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym
terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może
być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków o których
mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie wskazanych powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której mowa
powyżej, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ponadto
zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 1 000 000 zł.
Może to mieć negatywne skutki zarówno finansowe dla Emitenta, jak również dla inwestorów w
przedmiocie obrotu Akcjami. Spółka dokłada wszelkich starań celem należytego wykonywania
spoczywających na niej obowiązków i nie spodziewa się tego rodzaju sankcji, jednakże ryzyko to
należało zasygnalizować.
3.10.

Ryzyko odmowy wprowadzenia lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO 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 wystąpi jedna
z przesłanek wskazanych w przepisie. Wówczas, zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO, w przypadku
odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 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.
Ponadto, 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.
W zaistniałych przypadkach inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu Akcjami Serii E. Nie
można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Serii E. Na
moment przygotowania Dokumentu Ofertowego nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego
rozwoju wypadków.
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3.11.

Ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO

Jak wskazano powyżej, 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.
3.12.

Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent, może w każdym czasie i bez
podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia Oferty,
co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji Akcji Oferowanych. Po dniu rozpoczęcia przyjmowania
Zapisów na Akcje Oferowane, Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, wyłącznie z ważnych
powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta, mogłyby w
negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne
dla nabywców Akcji Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez
jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty. Terminy te Emitent może ustalić później, a
informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki został udostępniony
Dokument Ofertowy. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może odstąpić od
przeprowadzenia Oferty, jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w
szczególności:
1. nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju,
które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na
działalność Emitenta (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);
2. nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej, mogące
mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez
Emitenta istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności;
3. istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych
Emitenta;
4. zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW, NewConnect lub na
innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę;
5. sytuację, gdy wynik procesu Zapisów okaże się niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta;
6. nagłe i nieprzewidziane zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie
Emitenta. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie
podana przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w
jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.
3.13.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami

Na podstawie §11 ust. 1 z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO Organizator ASO może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi: na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące
w alternatywnym systemie. Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator ASO zawieszając obrót
instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin
ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki tzn., jeżeli
uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub jeżeli emitent narusza
przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. Ponadto zgodnie z §11 ust. 2 w przypadkach
określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres
wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.
Emitent dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązujących regulacji i nie spowodować
zaktulizowania się niniejszego ryzyka.
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3.14.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu,
Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta akcji, w
przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do
obrotu na rynku regulowanym, jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w
alternatywnym systemie, wskutek otwarcia likwidacji emitenta, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu
emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów
finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator ASO wyklucza lub
odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w ASO: w przypadkach określonych przepisami
prawa, w szczególności: w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na
wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy
od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na
to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli
zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych
instrumentów.
Zgodnie z § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz
do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami
finansowymi. Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator wyklucza z obrotu instrumenty
finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli
takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego
ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku
publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17
Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę
dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. Wymienione powyżej przypadki
wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy
utrudnieniami w sprzedaży akcji.
Emitent dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązujących regulacji i nie spowodować
zaktualizowania się niniejszego ryzyka.
3.15.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez Spółkę zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź w przypadku nie wykonywania, lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu NewConnect,
Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1) upomnieć Emitenta,
2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł.
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 szczególności może zobowiązać
Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu
W przypadku gdy Spółka nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje
obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może
nałożyć na Spółkę karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie
§17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000,00 zł.
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Emitent dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązujących regulacji i nie spowodować
zmaterializowania się niniejszego ryzyka.
3.16.

Ryzyko związane z Animatorem Rynku

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem
notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu 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 alternatywnym systemie obrotu 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 Obrotu 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 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.
3.17.

Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą

Ponadto, 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. Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu
ASO w przypadku nie zawarcia przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia
w życie 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 tego Emitenta. Jeżeli przed
upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
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3.18.

Ryzyko związane z prawami do akcji

Ryzyko to związane jest z charakterem obrotu prawami do akcji. Ze względu na niedopuszczenie praw
do akcji do obrotu zorganizowanego, może to oznaczać dla inwestorów brak możliwości zbywania
przydzielonych akcji do dnia pierwszego notowania Akcji Serii E w ASO. Jednocześnie w sytuacji
niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku, posiadacz prawa do akcji otrzyma zwrot środków pieniężnych
w wysokości iloczynu liczby praw do akcji zapisanych na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Dla
inwestorów, którzy nabędą prawa do akcji od subskrybentów, którym przydzielono prawa do akcji,
może to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą subskrybentom za PDA będzie
wyższa od ceny emisyjnej.
3.19.

Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia nieprzewidzianych
opóźnień w jego realizacji

Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu Oferty jeżeli uzna takie działanie za
uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. W przypadku wydłużenia któregoś z wyżej wymienionych w
niniejszym Dokumencie Ofertowym terminów Oferty, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w
dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z wyżej wymienionych terminów
Oferty lub przełożenia go na okres wcześniejszy, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu
poprzedzającym nadejście wcześniejszego terminu. Informacja w powyższym zakresie, jeżeli będzie
powodować zmianę treści Dokumentu Ofertowego lub informacji aktualizującej w zakresie
organizacji lub prowadzenia Oferty, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w
jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
3.20.

Ryzyko związane z płynnością notowań

Należy mieć na uwadze sposób kształtowania się kursów Akcji, na który wpływ mają relacja popytu i
podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te
zachowania wpływ mają różne elementy, także niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego
sytuacją finansową, ale również niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach
finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i regionu geopolitycznego. Inwestorzy powinni mieć
świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ich ceny emisyjnej i powinni zdawać
sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów i podjęcia decyzji o sprzedaży Akcji, mogą
być narażeni na nieuzyskanie satysfakcjonującej ceny, poniesienie straty, a w skrajnym wypadku
utraty większości zainwestowanych środków.
3.21.

Ryzyko spadku kursu notowań akcji Spółki w związku z zakończeniem okresu ograniczenia
zbywalności akcji Spółki (lock-up) w przyszłości

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, poszczególni akcjonariusze Emitenta tj. Maciej
Siwek, Grzegorz Chyb, Michał Gardeła i Piotr Gardeła zobowiązali się do niezbywania posiadanych
przez siebie Akcji w łącznej liczbie 2 173 000 do dnia 26 czerwca 2021 r. Ponadto, na datę Dokumentu
Ofertowego ograniczeniem zbywania akcji objęte jest: 290 000 Akcji inwestorów zewnętrznych objętych
jest ograniczniczeniem w zbywaniu do 16 października 2020 r., 25 000 Akcji inwestorów zewnętrznych
objętych jest ograniczniczeniem w zbywaniu do 10 stycznia 2021 r., 77 500 Akcji współpracowników
Spółki objętych jest ograniczniczeniem w zbywaniu do 30 czerwca 2021 r. oraz 32 500 Akcji
współpracowników Spółki objętych jest ograniczniczeniem w zbywaniu do 31 marca 2022 r. Co za tym
idzie, istnieje ryzyko, że w związku z wygaśnięciem ograniczeń w przyszłości, ww. akcjonariusze i nowi
inwestorzy będą chcieli sprzedać swoje akcje. Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości ww.
akcjonariusze będą chcieli sprzedać swoje akcje. Należy mieć na uwadze, iż akcje podlegające
ograniczeniu zbywalności na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego stanowią 51,96 % Akcji
Spółki oraz tyle samo akcji notowanych. Cena rynkowa Akcji Spółki mogłaby istotnie spaść, jeżeli ww.
akcjonariusze podejmą decyzje o sprzedaży akcji lub gdyby uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki
zamiar. Sprzedaż znaczącej liczby Akcji Spółki w przyszłości lub przekonanie, że taka sprzedaż może
mieć miejsce, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji Spółki, a także na zdolność
Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.
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3.22.

Ryzyko związane z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu NC Alert

W celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienia inwestorom identyfikacji spółek
pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego, organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu kwalifikuje wszystkie notowane spółki do 1 z 3 segmentów rynku.
Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed
ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Spółki zakwalifikowane do
poszczególnych segmentów są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy
oraz na stronie NewConnect. Należy zwrócić uwagę, że akcje zakwalifikowane do segmentu NC Alert
notowane są w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu w ciągu
każdego dnia notowań. Należy mieć świadomość, że w takiej sytuacji akcjonariusze mają ograniczone
możliwości zbywania i nabywania akcji.
Stosownie do § 4 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz
zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, do segmentu NewConnect Alert, zwanego dalej
„segmentem NC Alert”, kwalifikowane są akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z
poniższych przesłanek:
1) średni kurs Akcji Emitenta był niższy niż 5 groszy;
2) wartość księgowa Emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość
ujemną;
3) w okresie ostatnich 12 miesięcy na Emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze
wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej
z tych środków:
a. obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub
b. obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub
c. kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
d. kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
e. zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO;
4) akcje Emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do
Regulaminu ASO;
5) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego Emitenta za ostatni
rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za
ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie
uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.
W przypadku zakwalifikowania Akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert,
akcje te:
a. są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie
www.newconnect.pl,
b. są notowane w systemie kursu jednolitego
- począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji
o dokonanej kwalifikacji.
Spółka nie zakłada, że w przewidywalnej przyszłości mogą wystąpić podstawy do zakwalifikowania
Akcji Spółki do segmentu NC Alert.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców
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Załącznik nr 2. Tekst jednolity Statutu Spółki
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Załącznik nr 3. Uchwała nr 9 NWZ z dnia 21. maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej
niż 500.000,10- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł
(słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą
niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż
499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
nowych akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999
w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki
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Załącznik nr 4. Uchwała nr 01/10/08/2020 Zarządu z dnia 10 sierpnia 2020 r.
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Załącznik nr 5. Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje Spółki

▪

1 399 000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

▪

1 399 000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

▪

1 202 000 (jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

▪

1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii A

1 399 000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii B

1 399 000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii C

1 202 000 (jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii
C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii D

1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje Serii E, Akcje
Nowej Emisji, Akcje
Oferowane

Od 1 (jedna) do 499 999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych przez Spółkę w ramach Oferty na
podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego.

ASO, NewConnect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie,
organizowany przez GPW.

Cena Emisyjna, Cena
Akcji Oferowanych

Cena emisyjna Akcji Oferowanych przez Emitenta.

Dokument Ofertowy

Niniejszy dokument, przygotowany na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie.

EUR

Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.

Formularz Zapisu

Formularz stanowiący Załącznik nr 6 do Dokumentu Ofertowego.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego.

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r. poz. 1145, ze zm.).

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1950, ze zm.).

Kodeks Spółek
Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze. zm.).
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KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Oferta

Oferta Akcji Oferowanych będąca ofertą publiczną akcji serii E Spółki
przeprowadzoną w trybie subskrypcji otwartej, na podstawie niniejszego
Dokumentu Ofertowego.

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r., poz. 900, ze. zm.).

PKB

Produkt krajowy brutto.

PLN, zł

Złoty polski – waluta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki.

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w
brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca
2007 r., z późn. zm.

Rozporządzenie nr
2016/679

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119).

Rozporządzenie nr
2017/1129

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. UE L
168/12 z 30.06.2017).

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

Rozporządzenie w
Sprawie Kontroli
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli
łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r., ze zm.).

Spółka, Emitent,
Moonlit

Moonlit spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-140 Kraków, ul. Łobzowska
16 lok. 9), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000718186

spółka publiczna

Spółka, w której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na
rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut

Statut Spółki.

Szczegółowe Zasady
Działania KDPW

Szczegółowe
Zasady
Działania
Krajowego
Depozytu
Papierów
Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji
udostępnionej na stronie internetowej KDPW - tekst ujednolicony
obowiązujący od dnia 29 czerwca 2020 r.).
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TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 Nr 90, poz. 864[2]).

TUE

Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864[30]).

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

USD

Dolar amerykański – waluta Stanów Zjednoczonych.

Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95).

Ustawa o Kontroli
Inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 117).

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1500, ze zm.).

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 89).

Ustawa o Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.).

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623,
ze zm.).

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.).

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 865, ze zm.).

Ustawa o Podatku od
Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.).

Ustawa o Podatku od
Spadków i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1813).

Ustawa o
Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r., poz. 351, ze zm.).

Ustawa o Nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z
2019 r. poz. 1871 ze zm.).

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki.

Zapis

Oświadczenie woli subskrybenta zawarte w dokumencie formularza zapisu,
złożone w celu objęcia Akcji Oferowanych.

Zarząd
ZWZ

Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
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Załącznik 6
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI MOONLIT S.A.
Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Łobzowska 16/9, 31140 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000718186 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, serii E nowej emisji,
oferowane przez Spółkę w Ofercie Publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”) w liczbie nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 499 999
(czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji. Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000,- zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000,10 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (słownie:
pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) i nie większą niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez
emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
nowych akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i
zmiany § 6 Statutu Spółki . Akcje Oferowane są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta Publiczna”) na warunkach i zgodnie z zasadami
opisanymi w Dokumencie Ofertowym Spółki, który wraz z ewentualnymi informacjami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej Akcji
Oferowanych jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz o Ofercie Publicznej. Dokument
Ofertowy wraz z ewentualnymi informacjami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki:
moonlit.games. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DANE INWESTORA:
Imię i nazwisko / Nazwa/firma osoby prawnej lub
jednostki org. nieposiadającej osobowości
prawnej („Inwestor”)
Forma prawna
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości
Numer KRS
REGON
NIP
Kod LEI (w przypadku osób prawnych)
Adres zamieszkania / Adres siedziby
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy oraz adres poczty
elektronicznej
Status dewizowy (odpowiednio zaznaczyć)

REZYDENT

Nierezydent: oznaczenie oraz numer rejestru
właściwego dla kraju rejestracji

DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA:
Imię i nazwisko
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska
Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy oraz adres poczty
elektronicznej
Forma i data udzielenia pełnomocnictwa:

DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:
Liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem

NIEREZYDENT
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(słownie)
Cena jednej Akcji Oferowanej objętej zapisem
(z dokładnością do 0,01 zł)
(słownie)

5,00 zł
pięć złotych zero groszy

Łączna kwota wpłaty na Akcje Oferowane
(z dokładnością do 0,01 zł)
(słownie)

SPOSÓB OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:
Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do
przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje
Oferowane („Podmiot Przyjmujący Zapisy”)
Numer rachunku bankowego Podmiotu
Przyjmującego Zapisy (do przelewu w celu
opłacenia Zapisu)
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy
Podmiotu Przyjmującego Zapisy

Moonlit Spółka Akcyjna
ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków
08 1050 1445 1000 0090 8016 7282
ING Bank Śląski

SPOSÓB ZWROTU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁACENIA ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:
Numer rachunku bankowego Inwestora (do
zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części w
przypadkach przewidzianych w Dokumencie
Ofertowym
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek bankowy
Inwestora

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH
Niniejszym składam dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym poniżej wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym
oraz powyższym formularzem zapisu Akcji Oferowanych. Do czasu zapisania Akcji Oferowanych na wskazanym poniżej rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania na piśmie Spółki, o wszelkich zmianach dotyczących poniższego rachunku lub podmiotu prowadzącego rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna.
Numer rachunku papierów wartościowych
Inwestora na którym zostaną zdeponowane akcje
zgodnie z powyższą dyspozycją
Nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów
wartościowych Inwestora na którym zostaną
zdeponowane akcje zgodnie z powyższą
dyspozycją

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może
być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez
jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego
wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.
OŚWIADCZENIA INWESTORA:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym oraz ewentualnymi informacjami aktualizującymi
podawanymi w związku z Ofertą Publiczną i akceptuję jego/ich treść oraz warunki Oferty Publicznej Akcji
Oferowanych.
2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie
Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym formularzu
zapisu.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i akceptuję jego treść.
4. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem,
może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych.
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5. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest
nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w
Dokumencie Ofertowym.
6. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono
nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
7. Oświadczam, iż w momencie składania Zapisu opłaciłem w całości w PLN liczbę Akcji Oferowanych w kwocie
równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką złożony został Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji
Oferowanej. Jestem świadomy, że brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność.
8. Zobowiązuję się się do niezwłocznego poinformowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego
w formularzu zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz
stwierdzam nieodwołalność dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych.
9. Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak
zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.,
ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych")
(„Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu
jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz
„U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji
zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną
zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego
osobą fizyczną), zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez Podmiot Przyjmujący Zapisy: Spółce,
domowi maklerskiemu, który będzie świadczył usługi pośrednika rejestracyjnego lub sponsora emisji, Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia emisji i rejestracji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na
właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich
pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.

Inwestor składający zapis / osoba składająca
zapis w imieniu Inwestora
DATA:
GODZINA:
WŁASNORĘCZNY
PODPIS:

Przyjmujący zapis

MOONLIT S. A. | DOKUMENT OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazuje się wskazane poniżej
informacje.
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej
także jako “Spółka” lub “Administrator Danych Osobowych”), ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków, wpisana
do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718186, posiadająca NIP: 9452185161,
REGON: 362001973.
2. Dane kontaktowe
Z Administratorem Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem ul. Łobzowska 16/9,
31-140 Kraków lub contact@moonlit.games.
Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie przepisów
prawa i w ściśle określonych celach:
Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora Danych
Osobowych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz w celu wykonania
umów związanych z objęciem akcji, których akcjonariusz jest stroną oraz w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora Danych Osobowych:
Szczegółowy cel
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa
związanych z udziałem w ofercie publicznej akcji serii E Spółki, a w wypadku dojścia oferty do skutku i
uzyskania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Spółki w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami
prawa związanych z łączącym Panią/Pana z Administratorem Danych Osobowych stosunkiem prawnym w
związku z posiadaniem przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Spółki, w tym w szczególności obowiązków:
1.1.1.
wynikających z Kodeksu spółek handlowych (np. sporządzenia protokołu z posiedzenia Walnego
Zgromadzenia);
1.1.2.
wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
1.1.3.
wynikających z przepisów dotyczących rejestracji akcji w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.;
1.1.4.
publicznoprawnych Administratora Danych Osobowych związanych z funkcjonowaniem spółek
akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów
dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych, w tym
rozporządzenia 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR);
1.1.5.
realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu
Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania
podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);
1.2.
Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora Danych Osobowych, tj.
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora
Danych Osobowych działalności gospodarczej;

1.
1.1.
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1.3.

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest
niezbędne do przeprocesowania zapisu na akcje i uzyskania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Spółki.

2.

Odbiorcy
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celach wskazanych powyżej są lub mogą być organy
państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, KDPW,
GPW, KNF), notariusze, banki realizujące wypłatę dywidendy, podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy,
instytucje świadczące usługi pośrednika rejestracyjnego lub sponsora emisji, podmioty powiązane
kapitałowo lub osobowo z Administratorem Danych Osobowych oraz następcy prawni Administratora
Danych Osobowych, a także podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego) oraz wszelkie podmioty, które uzyskają dostęp do
publicznych raportów, w których podanie danych akcjonariusza będzie konieczne (np. raport o przekroczeniu
przez akcjonariusza progu głosów na walnym zgromadzeniu).

3.

Kategorie przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych osobowych będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (numer
telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, e-mail).

4.

Okres przechowywania
Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres pozostawania przez
Panią/Pana Akcjonariuszem Spółki. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat, z tym że okres ten upływa z końcem
ostatniego roku kalendarzowego. Przepisy prawa mogą przewidywać inny okres przedawnienia roszczeń.
Natomiast w przypadku powstania sporu i wynikającego z niego procesu (cywilnego lub karnego) dane będą
przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia tego procesu. Dokumentacja Spółki zawierająca
Pani/Pana dane osobowe (np. protokoły walnych zgromadzeń) będzie przechowywana przez okres istnienia
Spółki, po czym może zostać przekazana podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.

5.

Prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia,
sprostowania, a także usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

6.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, mogą jednak być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że objęcie akcji i
uzyskanie statusu akcjonariusza Spółki oraz zarejestrowanie akcji nie będzie możliwe.

8.

Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w:
pkt 1.1. powyżej stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
pkt 1.2. powyżej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
pkt 1.3. powyżej stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8.1.
8.2.
8.3.

