MEMORANDUM INFORMACYJNE

Live Motion Games Spółka Akcyjna
ul. Indiry Gandhi 23
02-776 Warszawa

https://livemotiongames.com/
Memorandum Informacyjne sporządzone zostało na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie w związku
z Ofertą Publiczną obejmującą:
1) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) oferowanych w ramach
subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
(Akcje Nowej Emisji), oraz
2) nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
i łącznej wartości nominalnej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oferowanych do sprzedaży (Akcje
Sprzedawane),
łącznie stanowiących Akcje Oferowane.
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych wynosi 45,00 zł za każdą akcję.

FIRMA INWESTYCYJNA:

DORADCA PRAWNY:

ul. Stojałowskiego 27,

ul. Wałbrzyska 6,8/B8-2
52-314 Wrocław

43-300 Bielsko-Biała

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone dnia 3 marca 2021 r.
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Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia
Prospektowego w związku z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie,
udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum
informacyjnego, nie wymaga 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 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, 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 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż
2.500.000 EUR. Emitent w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał żadnych tego rodzaju Ofert
Publicznych akcji, z których zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej stanowiłyby nie
mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR.
Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Memorandum. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
Memorandum jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych,
ich Ofercie Publicznej i Emitencie.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum nie jest
przeznaczone do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której
rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji,
zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może
być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji
S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US
Securities Act 1933), ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są
uprawnione do nabycia Akcji. Memorandum, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji,
zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością
Emitenta, oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w niniejszym
Memorandum.
Niniejsze Memorandum wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie
udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta
www.livemotiongames.com oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej
www.bdm.pl.
Zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie, niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden
sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.
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WSTĘP
Niniejsze Memorandum informacyjne zostało sporządzone w związku z Ofertą Publiczną obejmującą:
1) ofertę publiczną 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych przez Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie na
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (Akcje Nowej Emisji) oraz
2) publiczną ofertę sprzedaży nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda wyemitowanych przez Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcje
Sprzedawane) z czego:
⁃ nie więcej niż 10.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Pastewkę,
⁃ nie więcej niż 5.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Adamkiewicza.
łącznie stanowiących Akcje Oferowane.

1. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA EMITENTA
Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców sądu rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000862510.
Nazwa (firma):

Live Motion Games Spółka Akcyjna

Forma Prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

Telefon:

505 157 741

Adres poczty elektronicznej:

contact@livemotiongames.com

Adres strony internetowej:

www.livemotiongames.com

KRS:

0000862510

REGON:

367099511

NIP:

9512435941

LEI:

259400J0VA97HM6V9Y51

Przepisy prawa zgodnie z którymi Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września
działa Emitent:
2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
Statutu Spółki

2. FIRMA (NAZWA) LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA)
OFERUJĄCEGO
Osobami Oferującymi Akcje Sprzedawane serii A są:
Mateusz Pastewka, zamieszkały w Warszawie oraz
Mateusz Adamkiewicz, zamieszkały w Warszawie
zwani łącznie Oferującymi.
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3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI
W ramach Oferty Publicznej
⁃ Emitent oferuje Akcje Nowej Emisji tj. 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
⁃ Oferujący oferują do sprzedaży Akcje Sprzedawane, tj. nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA
(GWARANTUJĄCEGO), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA
Nie dotyczy. Brak jest podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego).

5. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) ALBO INFORMACJA, W JAKI SPOSÓB JEST USTALANA ORAZ TRYB
TERMIN JEJ PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona Uchwałą Zarządu w wysokości 45 zł za każdą Akcję Nowej
Emisji. Cena Akcji Sprzedawanych została ustalona Uchwałą Zarządu w oparciu o pełnomocnictwo udzielone
przez każdego z Oferujących na kwotę 45 zł za każdą Akcję Sprzedawaną.

6. WARUNKI I ZASADY OFERTY
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach
Nowej Emisji, Akcjach Sprzedawanych, ich Ofercie Publicznej i ich Emitencie.

7. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ OFERTY PROWADZONEJ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO
MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie Memorandum, w ramach oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia
Prospektowego w związku z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem
udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga 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 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000
EUR, 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 1.000.000 EUR
i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR.
Zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie, niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden
sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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8. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA FIRMY INWESTYCYJNEJ POŚREDNICZĄCEJ W OFERCIE I
GWARANTÓW EMISJI
Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty Publicznej jest Dom Maklerski BDM S.A.
Nazwa (firma):

Dom Maklerski BDM S.A.

Siedziba:

Bielsko-Biała

Adres:

ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała

Telefon:

Centrala: (33) 812-84-00
Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (32) 208-14-10

Fax:

Centrala: (33) 812-84-01
Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (32) 208-14-11

Adres poczty elektronicznej:

wbi@bdm.pl

Adres strony internetowej:

www.bdm.pl

9. DATA WAŻNOŚCI MEMORANDUM ORAZ DATĘ, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE
MEMORANDUM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI
Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej wiadomości i kończy
się z dniem przydziału Akcji. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej termin ważności Memorandum
kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej. Termin
ważności Memorandum nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Memorandum Informacyjnego
do publicznej wiadomości.
Memorandum zostało udostępnione w dniu 3 marca 2021 r. (Data Memorandum).

10. TRYB, W JAKIM INFORMACJE O KAŻDEJ ZMIANIE NINIEJSZEGO MEMORANDUM
INFORMACYJNEGO BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W OKRESIE JEGO
WAŻNOŚCI
Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność
odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które
wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu
oferowania Akcji Oferowanych zostaną podane w suplemencie do Memorandum. Suplement do Memorandum
zostanie niezwłocznie udostępniony osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w
jaki zostało udostępnione Memorandum.
Zgodnie z art. 7b ust. 7 Ustawy o Ofercie, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych
przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą
skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, pod warunkiem
że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały
zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem Akcji Oferowanych, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin
wygaśnięcia prawa do wycofania zgody zostanie określony w suplemencie do Memorandum. Za zgodą wszystkich
osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na
piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu. Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent może
dokonać przydziału Akcji Oferowanych nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody
na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych.
Informacja powodująca zmianę treści Memorandum lub suplementów Memorandum, w zakresie organizacji lub
prowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych, niewymagająca udostępnienia suplementu do Memorandum,
zostanie udostępniona do publicznej wiadomości bez stosowania powyższych wymogów, w formie komunikatu
aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum.
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CZĘŚĆ I – CZYNNIKI RYZYKA
Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka związane z działalnością
Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe
dla instrumentów rynku kapitałowego, w tym – w związku z zamiarem Emitenta wprowadzenia Akcji do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu.
Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i inne, istotne czynniki
ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla oceny Oferty Publicznej.
Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej wiedzy Spółki, jednak nie
stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje
Oferowane. Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych w Memorandum, powinni za każdym
razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe, o
charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z działalnością Emitenta, akcjonariuszami,
osobami zarządzającymi i nadzorującymi, środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność,
oraz z rynkiem kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla
prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki.
Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i przy
uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele
elementów strategii uwzględniać musi okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego
przewidzenia, mimo dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację
założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie
może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.
Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego
inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w obligacje skarbowe oraz
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian
kursów akcji, tak w krótkim, jak i w długim okresie.
Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta oraz kształtowanie się
rynkowego kursu akcji, w tym Akcji Oferowanych po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym. Należy
zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować utratę przez inwestorów części
lub nawet całości środków finansowych zainwestowanych w Akcje Oferowane.

1. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM
1.1.

RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA PRZEZ GRUPĘ EMITENTA CELÓW STRATEGICZNYCH

Strategia Grupy została opisana w Części IV punkt 13 Memorandum. Głównymi celami Emitenta jest m.in.
dokładna i szeroko zakrojona weryfikacja wizji pomysłów na gry poprzez precyzyjne i rozbudowane testy
rynkowe, produkcja zweryfikowanych gier średniobudżetowych komputerowych najwyższej jakości (zakładane
budżety 100 tys. PLN – 1 mln PLN), ich portowanie na różne platformy (początkowo zlecane na zewnątrz,
docelowo także we własnym zakresie), prowadzenie badań i analizy rynku, mające na celu wypracowanie
nowatorskich rozwiązań w nowopowstających grach, tworzenie oraz przejmowanie nowych zespołów
deweloperskich. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy
społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle
jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań
graczy, zmiana polityki dystrybucyjnej i prowizyjnej platform dystrybucyjnych, nasilenie konkurencji w danym
segmencie gier) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.
Zasadniczym celem strategicznym Emitenta na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez
kontynuację budowy zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz rozwój
działalności wydawniczej. Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby Emitent zrealizował
najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak zarząd Emitenta nie może zagwarantować,
że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku gier komputerowych,
mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii
rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z
niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków
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rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta
jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z zasobów
ludzkich, którymi dysponuje.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i skutkować osiągnięciem mniejszych
korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.

1.2.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WCZESNYM ETAPEM ROZWOJU

Emitent prowadzi działalność od 2017 roku (wliczając poprzedników prawnych). Jednak w związku z faktem, że
dotychczas przygotował i wydał tylko dwie większe gry, można traktować Emitenta jako podmiot na wczesnym
etapie rozwoju, w związku z czym co do zasady ponosi większe koszty działalności niż osiągane przychody. Biorąc
pod uwagę fakt, iż Spółka aktualnie posiada rozpoczętych kilka zaawansowanych projektów, których sprzedaż,
według założeń Emitenta powinna rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy, sytuacja ta powinna ulec znacznej
poprawie. Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta Spółka ma pozytywne perspektywy wzrostu, co potwierdza m.in.:
(i) udane premiery gry Train Station Renovation w Q2 2020 (Early Access) i Q4 2020 (premiera właściwa) oraz Car
Trader Simulator w Q4 2020, (ii) aktualne wishlisty kluczowych tytułów planowanych do wydania w okresie 20212022 , (iii) szeroki kalendarz premier gier do końca 2021 roku, szczegółowo opisany w Części IV punkt 13
niniejszego Memorandum (iv) nawiązywanie współpracy z coraz większą liczbą zespołów deweloperskich, (v)
wzrost zainteresowania rozrywką cyfrową po wybuchu pandemii COVID-19.
Wiele aktywności Emitenta to działania na nowych obszarach, które wymagają pozyskania doświadczenia i
zbudowania relacji z partnerami. Do nowych obszarów działalności należą między innymi samodzielna działalność
wydawnicza oraz portowanie wyprodukowanych gier. W związku z powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania
planów Emitenta z uwagi na brak odpowiedniego doświadczenia lub relacji z uczestnikami rynku.
Zarząd Emitenta stara się ograniczyć przedmiotowe ryzyko poprzez staranne przygotowywanie nowych
aktywności i pozyskiwanie do współpracy sprawdzonych i doświadczonych na rynku partnerów. Projekty gier
Emitenta prowadzone są w formule community driven development (rozwój kierowany przez społeczność,
pozwalający na wpływ użytkowników końcowych - potencjalnych klientów Emitenta – na ostateczny kształt danej
gry). Poza tym ryzyko to ograniczane jest poprzez dywersyfikację portfolio produktów (liczba, rodzaje gier),
oferowanie gier atrakcyjnych cenowo, outsourcing części procesów oraz tworzenie coraz bardziej
zaawansowanych ambitnych gier.

1.3.

RYZYKO POGORSZENIA WIZERUNKU JAKO PRODUCENTA GIER

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie konsumentów (graczy), w tym przede wszystkim opinie
publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry oraz na
platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym
negatywne opinie mogą łatwo i bezpośrednio przełożyć się na utratę zaufania klientów i kontrahentów Emitenta
oraz pogorszenie jego reputacji. Na pogorszenie wizerunku Emitenta mogą oddziaływać także nieprzewidziane
błędy w kodzie danej gry, utrudniające lub uniemożliwiające konsumentom korzystanie z niej. Taka sytuacja
mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
Emitent minimalizuje wskazane ryzyko poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych prac testowych gry,
praktycznie przez cały okres produkcyjny, przed jej wydaniem – mających na celu wykrycie oraz usunięcie błędów
z kodu. Równocześnie Emitent stosuje szeroko wykorzystywany w spółkach powiązanych z PlayWay S.A. model
wstępnej weryfikacji projektów polegający na testach gry przed jej wydaniem przez niezależnych testerów
PlayWay S.A. Dodatkowo Emitent rozważa wydanie części planowanych gier w trybie Early Access, który to tryb
umożliwia bieżące dopracowywanie niedociągnięć i błędów już w trakcie życia gry na rynku, poprzez feedback
uzyskiwany bezpośrednio od graczy. Ponadto Emitent prowadzi i będzie prowadził prace nad grą (również po jej
premierze) w zakresie usuwania błędów wykrytych przez pracowników oraz sygnalizowanych przez
użytkowników na forach platform.
Ewentualne pogorszenie się renomy Emitenta mogłoby negatywnie wpłynąć zarówno na wyniki sprzedaży gier
Emitenta, jak i na możliwość lub koszty współpracy z partnerami Emitenta, a tym samym na wyniki finansowe
Emitenta. W przypadku pogorszenia się renomy Emitenta, mogłaby również powstać konieczność poniesienia
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dodatkowych, nieplanowanych wydatków na działania mające na celu poprawę wizerunku Emitenta. Celem
ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się na bieżąco monitorować opinie publikowane na swój temat, zwłaszcza
na najbardziej popularnych forach dedykowanych dla graczy komputerowych oraz w mediach
społecznościowych, reagując na bieżąco na pojawiające się opinie krytyczne, w tym także poprzez usuwanie lub
poprawianie wskazywanych nieprawidłowości.
Emitent ogranicza to ryzyko przede wszystkim poprzez działanie w formule community driven development. W
szczególności ten model opiera się na aktywnym prowadzeniu dialogu z graczami na różnych etapach tworzenia
i życia gry i wprowadzaniu oczekiwanych przez społeczność zmian. Dowodem na dobrą współpracę ze
społecznością są między innymi inicjatywy tłumaczenia gier Emitenta przez środowisko graczy.

1.4.

RYZYKO WSPÓŁPRACY I TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA
RYNKU GIER WIDEO

Emitent współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność na rynku gier wideo, w tym z: PlayWay S.A,
Gaming Factory S.A., The First Explorers Sp. z o.o. oraz Games Republic sp. z o.o. W roku 2020 Emitent dokonał
transakcji z tymi podmiotami na kwotę około 559,8 tys. PLN (faktury przychodowe) oraz 752,8 tys. PLN (faktury
kosztowe).
PlayWay jest istotnym akcjonariuszem Emitenta posiadającym na Datę Memorandum 45,55% Akcji
uprawniających do 45,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Gaming Factory S.A., The First Explorers Sp. z o.o.
oraz Games Republic Sp. z o.o. są odpowiednio zleceniodawcą oraz koinwestorami Emitenta w zakresie produkcji
gier. Dodatkowo Games Republic sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Gaming Factory S.A. są akcjonariuszami Emitenta.
Pomimo prowadzenia działalności na tym samym rynku, współpraca Emitenta z ww. podmiotami układa się
bardzo dobrze. Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku konkurowania w obszarze gier wideo, współpraca ta
ulegnie pogorszeniu, co może mieć w krótkim terminie wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta z tytułu
działalności produkcyjno-portowo-wydawniczej. W długim terminie Emitent mógłby nawiązać współpracę z
innymi, niepowiązanymi podmiotami, które licznie operują na rynku gier wideo.
Rozliczenia transakcji wewnątrz Grupy PlayWay powinny być zawierane na zasadach rynkowych. Zgodnie z
najlepszą wiedzą Emitenta, stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych ceny odpowiadają cenom rynkowym
dla tego typu transakcji. Nie można jednak w sposób jednoznaczny wykluczyć, że analiza przeprowadzona przez
organy podatkowe będzie skutkować interpretacją odmienną od stanowiska spółek z Grupy.
Zarząd Emitenta przewiduje systematyczne wycofywanie się z projektów podwykonawstwa oraz projektów we
współpracy z inwestorami zewnętrznymi w zakresie produkcji gier i skoncentrowanie się na działalności
produkcyjnej i wydawniczej we własnym zakresie.

1.5.

RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI DOTYCZĄCYMI FINANSOWANIA PRODUKCJI GIER

Emitent zawarł z Games Republic sp. z o.o. umowę inwestycyjną, na mocy której (i) Games Republic sp. z o.o.
objęła udziały w poprzedniku prawnym Emitenta – Live Motion Games sp. z o.o. oraz (ii) strony ustaliły zasady
wspófinansowania procesu produkcji gier. Spółka zobowiązała się w tym zakresie do rozpoczęcia realizacji 3
projektów produkcji gier w 2019 roku oraz co najmniej 5 takich projektów w każdym kolejnym roku (w każdym
przypadku na etapie preprodukcji, bez gwarancji doprowadzenia do produktu końcowego, co będzie uzależnione
od satysfakcjonujących wyników realizacji projektu na etapie preprodukcji i wspólnej decyzji stron), w
odniesieniu do których Spółka zobowiązała się przedstawić je w pierwszej kolejności Games Republic sp. z o.o.,
która uprawniona będzie o wyboru projektów i określenia swojego zaangażowania finansowego w proces
produkcji.
W wykonaniu wyżej opisanej umowy Spółka zawarła z Games Republic sp. z o.o. szereg umów dotyczących
współfinansowania procesu produkcji gier, na mocy których, w zamian z wkład pieniężny Games Republic sp. z
o.o. przysługuje udział w zysku z tytułu dystrybucji i udostępniania danej gry, który ustalany jest indywidualnie
dla każdego projektu i wynosi (i) pomiędzy 50%-100% do momentu odzyskania nakładów Games Republic sp. z
o.o. i pomiędzy 40%-50% po odzyskaniu kwoty poniesionych nakładów .
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Dodatkowo, Spółka zawarła dwie umowy dotyczące współfinansowania procesu produkcji gier, na mocy których,
w zamian z wkład pieniężny The First Explorers sp. z o.o. przysługuje udział w zysku z tytułu dystrybucji i
udostępniania danej gry, który ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu i wynosi (i) 80-100% do czasu
odzyskania kwoty poniesionych przez The First Explorers sp. z o.o.
Zgodnie z każdą z umów dotyczących finansowania produkcji danej gry Spółka zobowiązała się umożliwić
inwestorowi w danym projekcie udział we współfinansowaniu oraz zyskach z tytułu dystrybucji kolejnych części
lub wersji danej gry, w tym na inne platformy umożliwić inwestorowi w danym projekcie udział we
współfinansowaniu oraz zyskach z tytułu dystrybucji kolejnych części lub wersji danej gry, w tym na inne
platformy
Realizacja powyższych umów powoduje, że Spółka może być zobowiązana do wypłaty istotnej części zysku
realizowanego z tytułu dystrybucji i udostępnienia gier, jeśli projekt współfinansowany przez inwestora zostanie
doprowadzony do produktu końcowego, co może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Zobowiązanie do przedstawiania minimum 5 projektów produkcji gier rocznie Games Republic sp. z o.o. na etapie
preprodukcji powoduje ograniczenie elastyczności w zakresie finansowania działalności Spółki, jednocześnie nie
dając gwarancji uzyskania finansowania dla określonych projektów i w z góry określonej kwocie. Z kolei
zobowiązanie do zachowania udziału inwestora w zysku z tytułu dystrybucji kolejnych części lub wersji danej gry
spowoduje zmniejszenie zysku Spółki z tytułu ich komercjalizacji.
Spółka zamierza finansować coraz więcej projektów ze środków własnych i ograniczać liczbę projektów
współfinansowanych przez podmioty trzecie. Ponadto, w każdym przypadku po stronie Spółki pozostaje decyzja
co do projektów, które zostaną zaprezentowane wyżej wymienionym inwestorom oraz, wspólnie z inwestorem,
decyzja o przystąpieniu do etapu produkcji gry, po zakończeniu procesu preprodukcji.

1.6.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO - WYDAWNICZEJ PRZEZ
EMITENTA

Strategia Emitenta przewiduje stopniowe wygaszanie działalności usługowej i podwykonawczej w zakresie
produkcji gier i skupienie się na działalności produkcyjno – wydawniczej we własnym zakresie, przy wsparciu
głównego akcjonariusza, czyli PlayWay S.A. Ryzyko prowadzenia tego typu działalności wiąże się z szeregiem
ryzyk:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ryzyko mylnej pozytywnej oceny potencjału danego projektu na etapie wstępnym, wdrożenia gry
do procesu produkcyjnego i negatywnego odbioru przez rynek po premierze lub po premierze Early
Access,
ryzyko jakościowe polegające na wdrożeniu do gry pozytywnie przyjętego przez rynek projektu i
popełnienia błędów na etapie produkcyjnym, w wyniku których odbiór rynkowy gry po premierze
lub premierze Early Access będzie negatywny lub istotnie gorszy od założeń przy tworzeniu budżetu,
ryzyko dostosowywania budżetu do poziomów wishlist w trakcie produkcji gry – w przypadku
dynamicznego przyrostu wishlist na platformie Steam na wczesnym lub zaawansowanych etapach
produkcji, Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu projektu, w celu
zwiększenia atrakcyjności gry dla szerszego grona potencjalnych nabywców. Nie ma gwarancji, że
poziomy / dynamika przyrostu wishlist na platformie Steam przełożą się bezpośrednio na
wolumenową sprzedaż gier, przez co decyzje o wzroście budżetów mogą okazać się błędne i mogą
doprowadzić do pogorszenia rentowności projektu,
ryzyko pominięcia znaczących trendów i tendencji rynkowych - rynek gier zmienia się bardzo
dynamicznie, pojawiają się nowe trendy technologiczne i oczekiwania konsumentów. Zbyt późne
zauważenie trendu oraz niedostosowanie się do niego może skutkować stratami związanymi z
oferowaniem niemodnych produktów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony
produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki.
ryzyko związane ze wzrostem ceny oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia gier.
Zmniejszenie dostępności (na skutek zmiany polityki cenowej lub z innych powodów) popularnych
silników 3d wykorzystywanych do tworzenia niezależnych gier spowodować może skomplikowanie
procesu wytwórczego oraz pośrednio wydłużenie czasu wymaganego na stworzenie gry, co
skutkować będzie ograniczeniem ilości powstających produktów,
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(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

ryzyko ograniczenia skuteczności działań PR-owych. Malejący zasięg mediów branżowych może
znacząco ograniczyć skuteczność działań PR-owych oraz uniemożliwić wykorzystywanie
dotychczasowego know-how. W takiej sytuacji, aby skutecznie informować potencjalnych
odbiorców o ofercie Emitent może być zmuszony do podejmowania kosztownych działań
promocyjnych w innych mediach,
ryzyko braku sukcesu gier, co uniemożliwi Emitentowi odzyskanie poniesionych nakładów na ich
produkcję i negatywnie przełoży się na wyniki finansowe. Popyt na oferowane przez spółkę gry i
usługi ma zasadniczy wpływ na jej wyniki finansowe. Wysokość wpływów ze sprzedaży gier, a co za
tym idzie możliwość pokrycia poniesionych wydatków przy procesie ich produkcji jest bezpośrednio
związana z sukcesem rynkowym określonego produktu, którego skalę można mierzyć przychodami
ze sprzedaży i wielkością popytu na oferowane produkty. Rynek gier komputerowych, jako część
rynku rozrywki, cechuje się ograniczoną przewidywalnością zachowań i gustów ostatecznych
odbiorców. Wielkość zainteresowania danym produktem i w konsekwencji wysokość przychodów z
jego sprzedaży zależy w dużej mierze od zmiennych gustów konsumentów, trudnych do
przewidzenia tendencji na rynku gier oraz istniejących produktów konkurencyjnych. Nie jest
możliwe uzyskanie racjonalnej pewności co do wyników sprzedaży nowej gry wprowadzanej na
rynek. Na sprzedaż każdej gry wpływ ma bardzo wiele czynników, takich jak bieżąca moda, zależna
od zmiennych gustów konsumentów, atrakcyjność podobnych tytułów dostępnych na rynku w
momencie wprowadzenia gry do sprzedaży lub skuteczność przeprowadzonych działań
promocyjnych. Istnieje więc wysokie ryzyko tzw. „nietrafionego” produktu, tj. produktu, którego
zakupem potencjalni klienci nie będą zainteresowani, gdyż nie będzie odpowiadał ich preferencjom.
Przyczyną może być niska jakość produktu, błędne jego zaadresowanie do klientów lub tez zmiany,
które zaszły na rynku w trakcie produkcji danego tytułu. Emitent nie jest w stanie w momencie
premiery nowego produktu przewidzieć reakcji odbiorców i w konsekwencji ze znacznym
prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości przychodów. Ze względu na czynniki,
których Spółka nie mogła przewidzieć, nowa gra może nie odnieść sukcesu rynkowego,
rozumianego jako uzyskanie takiego wyniku sprzedaży, który pozwoliłby co najmniej na odzyskanie
nakładów poniesionych na produkcje lub wydanie tej gry. Istnieje ryzyko, że nowe gry Spółki nie
odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych przy ich produkcji.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż gry jest jej promocja. Wynika to z faktu nasycenia
rynku nowymi tytułami i wprowadzania na rynek coraz większej liczby nowych gier. Oznacza to, że
bardzo duże znaczenie ma dobór i właściwe przeprowadzenie działań promocyjnych, co wiąże się
także z przeznaczeniem na te działania odpowiednich nakładów. Bardzo istotne znaczenie ma
również promocja prowadzona przez operatorów platform dystrybucyjnych (wyróżnienia,
rekomendacje), na którą jednak Emitent ma bardzo niewielki wpływ. Ponadto produkty Emitenta
muszą konkurować między innymi z projektami wysokobudżetowi lub efektywnie promowanymi,
co oznacza konieczność wcześniejszego poniesienia odpowiednio wysokich kosztów na promocję
tytułów. Istnieje ryzyko, że działania promocyjne prowadzone w związku z premierą gier Emitenta
okażą się nieskuteczne, co może spowodować utratę środków przeznaczonych na produkcję i
wydanie danej gry oraz negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży gry, a tym samym na wyniki
finansowe Emitenta.
Co do zasady, za wyjątkiem portowania i dodatków do już wyprodukowanych gier, Emitent planuje
produkować i wydawać nowe tytuły. Wiąże się to z ryzykiem, że wyprodukowana gra nie otrzyma
akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową lub tez
nie uzyska dobrego przyjęcia społeczeństwa graczy z trudno identyfikowalnych powodów. Droga
gry od producenta do ostatecznego użytkownika jest dość długa z uwagi na konieczność uzyskania
tzw. zgody na wydanie na daną platformę sprzętową oraz staje się droższa z powodu opłat za
certyfikację. Gry komputerowe podlegają także ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe i
dopuszczających lub nie, do dystrybucji na poszczególnych terytoriach. Występuje też ryzyko, że
konkretna gra zostanie wprowadzona tylko na jedną platformę sprzętową, zamiast na wszystkie
dostępne platformy.

Opisane powyżej sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na osiągane przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe
Spółki. Zarząd podejmuje szereg działań związanych z ograniczeniem powyższych ryzyk. Do produkcji wdrażane
są wyłącznie projekty, które przejdą wstępną weryfikację zainteresowania odbiorców na platformie Steam oraz
w mediach społecznościowych. Podczas procesu produkcji na bieżąco kontrolowany jest budżet projektów.
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Emitent przez cały okres produkcji gier na bieżąco komunikuje się z graczami i wdraża w swoich projektach
oczekiwania graczy, utrzymując wysoką jakość produkcji. Emitent stara się także właściwie dobierać kanały
promocyjne danej gry oraz zapewniać odpowiednie budżety na prowadzenie działań promocyjnych. Emitent
stara się również stosować do rekomendacji operatorów platform dystrybucji i innych znanych mu wytycznych
mających zapewnić lepszą prezentację gier Emitenta na platformach dystrybucji. Ryzyko związane z
wprowadzaniem nowych tytułów jest minimalizowane poprzez współpracę Emitenta z renomowanym wydawcą,
który jest również głównym akcjonariuszem Spółki – PlayWay S.A.
Ponadto Spółka dywersyfikuje ryzyko poprzez produkowanie kilku projektów rocznie.

1.7.

RYZYKO ZWIĄZANE Z CYKLEM PRODUKCYJNYM

Według założeń przyjętego modelu biznesowego Emitent zamierza produkować i wydawać tytuły z segmentu
średniobudżetowego (wartość projektu 100-1.000 tys. PLN), które cechuje termin produkcji od roku do dwóch
lat. Przyjęty cykl produkcyjny gier dzieli się na trzy podstawowe etapy (podane przykładowe czasy trwania
poszczególnych etapów są reprezentatywne dla gry o średnim stopniu skomplikowania, dla gier o mniejszym lub
większym stopniu skomplikowania, terminy te mogą ulec skróceniu / wydłużeniu):
(i)
Koncepcyjny / preprodukcji - działania planistyczne nad wyglądem gry, motywem przewodnim i
fabułą.
(ii)
Produkcja – w fazie wstępnej opracowywany jest design i prototyp gry oraz tworzona jest
dokumentacja wyglądu gry, testowane są różne rozwiązania każdego ważniejszego modułu gry,
sprawdzana jest ich spójność z resztą gry oraz dopasowanie produkcji do założonej grupy
docelowej. Na tym etapie następuje weryfikacja gry przez zespół testerów PlayWay S.A
Dopracowanie pomysłu na grę pozwala zmniejszyć ryzyko wydłużenia późniejszych etapów
produkcji związanych z re-designem i poprawianiem błędów. W fazie właściwej ma miejsce
tworzenie gry według przyjętych we wcześniejszych fazach założeń oraz planu produkcyjnego.
Poprzez częste testy zespół Emitenta dostosowuje grę do oczekiwań graczy, dodając uproszczenia,
samouczki, dodatkowe opcje, języki itd. Produkcja jest podzielona na mniejsze części spójne, np.
Alpha, Beta itd. określające kolejne etapy ukończenia całości produkcji.
(iii)
Early Access – rozpoczęcie sprzedaży w trybie Early Access i równoległe wprowadzanie ulepszeń /
poprawek / dodatkowych elementów gry w efekcie informacji zwrotnej od użytkowników.
Premiera właściwa ma miejsce po około 6 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży w trybie Early
Access
Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji
kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu
finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu
poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może
wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może
spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego
produktu oraz sytuację finansową Emitenta. Ponadto, przyjęty cykl produkcyjny rodzi ryzyko, że Emitent nie
odzyska poniesionych nakładów na produkcję gry. Jednocześnie nie można wykluczyć, że w przypadku opóźnień
w produkcji Emitent będzie zmuszony ponieść dodatkowe koszty związane z poprawkami gry lub jej rozbudową,
co może negatywnie wpłynąć na zaplanowany budżet oraz wyniki Spółki i jej sytuację finansowa.
Dodatkowo Zarząd Emitenta ma ograniczony wpływ na terminowość działań podmiotów zewnętrznych
(kooperantów, podwykonawców, dostawców), od których uzależniony jest proces produkcji gry. Możliwe są
również opóźnienia w pracy samych zespołów projektowych w wyniku nieprzewidzianych trudności w pracy nad
wymagającym produktem, jakim jest gra wideo.
Ryzyko cyklu produkcyjnego minimalizowane jest przede wszystkim przez systematyczną i ciągłą kontrolę
wyznaczonych osób nadzorujących zespoły deweloperskie przypisane danemu projektowi (pilnowanie jakości,
terminów oddawania poszczególnych etapów prac).
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1.8.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEUKOŃCZONYMI PROJEKTAMI

Produkcja i wydawanie gier to złożone i wieloetapowe procesy, rozłożone w czasie. W trakcie trwania projektu
mogą powstać okoliczności, które mogą skutkować podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji danego projektu.
Może to nastąpić np. z uwagi na powstałe problemy techniczne, zmianę koniunktury na rynku lub na negatywny
odbiór danego projektu przez rynek na etapie testów. Rezygnacja z realizacji projektu oznacza zawsze utratę
zainwestowanych w projekt środków, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Celem
ograniczenia tego ryzyka Emitent kieruje do produkcji lub wydania tylko gry o odpowiednim potencjale
sprzedażowym ocenionym po etapie preprodukcji, które są możliwe do wyprodukowania lub wydania przy
uwzględnieniu możliwości technicznych i finansowych Emitenta. Ponadto Emitent stara się na możliwie
wczesnym etapie produkcji gry sprawdzić jej odbiór przez społeczność graczy.

1.9.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GIER ZBLIŻONYCH DO KONKURENCJI

Funkcjonalność niektórych gier Emitenta może wykazywać pewne podobieństwa w stosunku do gier podmiotów
konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw
własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i
wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier
podobnych do produktów Emitenta.
Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy jest utwór,
rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w
odniesieniu do gier tworzonych przez Emitenta, w konsekwencji czego Emitent jest podmiotem posiadającym
prawa autorskiego do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc będą środki prawne
przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż
analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane
są produkty Emitenta. W szczególności, twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach
prawa za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu
naruszeń praw autorskich Emitenta, wpływające na jego działalność operacyjną i wyniki finansowe. Emitent
wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw autorskich do produkowanych przez siebie tytułów, a na dzień
sporządzenia Memorandum nie jest stroną żadnego sporu w zakresie praw autorskich.
Emitent ogranicza to ryzyko poprzez szeroko zakrojone badania rynku na etapie koncepcyjnym, mające na celu
jednoznaczne zidentyfikowanie elementów gry świadczących o jej oryginalności.

1.10. RYZYKO UTRATY LICENCJI DOTYCZĄCEJ GRY BUILDERS OF CHINA
Spółka zawarła ze Strategy Labs sp. z o.o. umowę licencji know-how, na mocy której uprawniona jest do (i)
używania nazwy „Builders of China”, (ii) wykonania gry pod tą nazwą, zgodnej z założeniami gier z serii „Builders
of..” (tj. gry typu city builder osadzonej w historycznych realiach starożytnego terenu, w tym wypadku Chin) oraz
(iii) korzystania z koncepcji kreowania gier z wyżej wymienionej serii. Umowa została zawarta na czas
nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na
koniec półrocza. W przypadku rozwiązania umowy Spółka utraci prawo do używania nazwy „Builders of China”
oraz dystrybucji i udostępniania gry pod tą nazwą. W przypadku rozwiązania umowy przez licencjodawcę Spółka
utraci w krótkim okresie możliwość uzyskiwania przychodów z tytułu dystrybucji i udostępniania gry, co może
mieć negatywny wpływ na jej wyniki finansowe, a także wizerunek Spółki dla konsumentów.

1.11. RYZYKO UTRATY CERTYFIKATÓW WYDAWCY NA POSZCZEGÓLNE PLATFORMY
Jednym z planowanych kierunków rozwoju Emitenta jest portowanie wydanych gier na konsole wideo.
Wydawanie gier na poszczególne konsole wideo wymaga uzyskania odrębnych certyfikatów wydawcy. Emitent
planuje nawiązanie współpracy z partnerami w celu uzyskania certyfikatów wydawcy na platformach Playstation
Store oraz Xbox Marketplace. W opinii Emitenta ryzyko dla pozyskania statutu partnera jest niewielkie. Nie
można jednak wykluczyć nieuzyskania bądź utraty przez Emitenta certyfikatu na jedną lub wiele platform
sprzętowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
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1.12. RYZYKO CZYNNIKA LUDZKIEGO
W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowane są wyspecjalizowane osoby zatrudnione na podstawie umów
o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Czynności dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić
do powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie działania
mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w
procesie produkcji gier. Błędy mogą wystąpić na każdym z etapów procesu powstawania nowej gry:
koncepcyjnym (fabuła, mechanika rozgrywki lub założenia monetyzacji mogą zostać opracowane w sposób
niewłaściwy), preprodukcji (nieatrakcyjny trailer), produkcji wstępnej i właściwej (opóźnienia, przekroczenie
budżetu, błędy techniczne wpływające na jakość gry i możliwość płynnej, satysfakcjonującej gry) oraz na etapie
sprzedaży (źle oszacowane, niedopasowane do potencjału gry koszty marketingu). Wskazany czynnik ryzyka
może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę
rynkową Akcji.

1.13. RYZYKO FORMY ZATRUDNIENIA I BRAKU STABILNEJ KADRY PRACOWNICZEJ
Na dzień 31 grudnia 2020 roku, Emitent wykazał, iż współpracuje z około 80 osobami, które wynagradzane są za
wykonane zlecenie/dzieło. Spółka na stałe współpracuje z 54 osobami w oparciu o umowę o dzieło (równolegle
32 spośród tych osób mają podpisane umowy zlecenie), 1 osobą tylko w oparciu o umowę zlecenie i 3 osobami
na podstawie umowy B2B. To implikuje ryzyko braku stabilnej kadry pracowniczej zatrudnionej w oparciu o
umowę o pracę. Zarząd Emitenta, na podstawie analizy rynku i spółek porównywalnych zauważa, że usługodawcy
prowadzący działalność w branży gier, deklarują preferowane zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło, umowę
zlecenie lub w formie B2B, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę traci na atrakcyjności. Jednak Emitent w
celu minimalizacji tego ryzyka, oferuje swoim pracownikom konkurencyjne warunki finansowe, w szczególności
programy motywacyjne oparte o revenue share (udział pracowników w zyskach z dystrybucji gier, po pokryciu
przychodami pełnych nakładów i kosztów przypisanych danej grze),.

1.14. RYZYKO ZWIĄZANE Z FLUKTUACJĄ KADRY ORAZ DEFICYTEM WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW NA RYNKU
W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych pracowników, w
szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę kierowniczą i game designerów. Odejście osób z
wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz
doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona
jest od doświadczenia i umiejętności wykonujących je współpracowników. Utrata współpracowników łączy się z
koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy. Utrata kluczowych
członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na
termin jej oddania, a co za tym idzie, na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emitenta.
Większość szkół wyższych w Polsce nie przewiduje edukacji w kierunku zawodów związanych z tworzeniem gier.
W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Aktualnie rynek pracy w branży IT wciąż pozostaje
rynkiem pracownika. Liczba odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, możliwych do
pozyskania do pracy w zespole jest niewielka. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest więc
znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w perspektywie dynamicznego
rozwoju. Istnieje ryzyko, że Emitent będzie miał czasowe problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i
doświadczeniu wystarczających do współpracy z Emitentem. Może to w konsekwencji negatywnie wpłynąć na
jakość gier czy termin ich wydania, co mogłoby mieć wpływ na przychody ze sprzedaży gier i wyniki finansowe
Spółki.

1.15. RYZYKO ZWIĄZANE Z KLUCZOWYMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI EMITENTA
Emitent jest wciąż spółką o stosunkowo niewielkich rozmiarach, w szczególności w zakresie struktury
zatrudnienia na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych. Większość zadań, w szczególności z zakresu
planowania strategicznego, tworzenia koncepcji gier oraz współpracy handlowej z kontrahentami wykonują
poszczególne osoby. Najwyżej wykwalifikowaną kadrę menadżerską stanowią jego współzałożyciele. Ewentualna
utrata kluczowych współpracowników, którzy mają największą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania i
działalności operacyjnej mogłaby w krótkim okresie spowodować pogorszenie jakości i terminowości
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świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to
skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.
Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju,
wyniki Grupy lub cenę rynkową Akcji.
Emitent ogranicza to ryzyko poprzez proponowanie pracownikom udziału w zyskach z tytułu dystrybucji gier.

1.16. RYZYKO NIEPOZYSKANIA WYKWALIFIKOWANYCH ZESPOŁÓW DEWELOPERSKICH
Jednym z założeń rozwoju Emitenta jest nawiązywanie współpracy z nowymi doświadczonymi zespołami
deweloperskimi, zarówno w formie stabilnych zespołów (umowy o dzieło / umowy zlecenie) jak i zewnętrznych
zespołów rozliczających się w formie B2B. Jednocześnie produkcja gier przez nowe zespoły wymaga nakładów
finansowych ze strony Emitenta. Istnieje ryzyko, że Emitentowi nie uda się pozyskać zespołów deweloperskich z
odpowiednim doświadczeniem i profesjonalną wiedzą lub nowe zespoły nie spełnią oczekiwań Emitenta i
opracują produkt niespełniający wymagań Emitenta lub który nie zostanie dobrze przyjęty przez konsumentów.
Taka sytuacja mogłaby spowodować poniesienie przez Emitenta wysokich kosztów, przy niskim przychodzie ze
sprzedaży produktu opracowanego przez nowy zespół deweloperski lub nawet przy jego braku.
Emitent ogranicza to ryzyko poprzez systematyczne szkolenie nowo pozyskanych pracowników przez
pracowników z większym doświadczeniem, współpracujących z Emitentem od początku prowadzenia działalności
operacyjnej.

1.17. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM GENEROWANIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W DANYCH
OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PRZEWIDYWANĄ DUŻĄ ZMIENNOŚCIĄ WYNIKU
FINANSOWEGO
Emitent wskazuje, że istotnym źródłem przychodów ze sprzedaży w 2020 roku była pozycja „zmiana stanu
produktów” (999,2 tys. PLN), która koresponduje z nakładami poniesionymi na tworzenie gier i pozycją bilansową
„półprodukty i produkty w toku”. W ramach przyjętej polityki rachunkowości Emitent akumuluje nakłady
poniesione na produkcję w ramach zapasów w bilansie, po rozpoczęciu sprzedaży danej gry kwota ta jest
ujmowana w kosztach do momentu zwrotu kosztów produkcji. Istnieje ryzyko, że w wyniku realizacji gorszych od
zakładanych przychodów ze sprzedaży (nie pokrywających zrealizowanych nakładów), Emitent będzie musiał
dokonać odpisu aktualizującego zapasy, co może jednorazowo istotnie obniżyć wynik finansowy Spółki.
Dodatkowo, przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od terminów wydawania i
wyników sprzedaży gier wyprodukowanych lub wydawanych przez Emitenta. Jednocześnie wyniki te będą
powiązane ze specyficznym cyklem życia produktu, jakim jest gra komputerowa, w którym największe przychody
uzyskiwane są bezpośrednio po wprowadzeniu gry do sprzedaży. W okresie pomiędzy wydaniem poszczególnych
gier Emitent może nie uzyskiwać przychodów albo uzyskiwać tylko ograniczone przychody, ponosząc
jednocześnie w tym okresie koszty bieżącej działalności. W efekcie w takich okresach Emitent może wykazywać
tylko nieznaczne zyski, albo nawet nie wykazywać zysku. W związku z wskazaną specyfiką działalności Emitenta
jego wynik finansowy będzie więc podlegać w kolejnych okresach większym wahaniom w porównaniu do spółek
prowadzących działalność w innych obszarach. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje produkcję i
wydawanie większej liczby gier, czyli dywersyfikację oferty, co powinno zapewnić Emitentowi stabilizację
przychodów i zysków.

1.18. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ I ROZKŁADEM PRZYCHODÓW W CZASIE
Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze
wzrostem popularności gry, a ta uzyskiwana jest jeszcze przed premierą lub stopniowo po wprowadzeniu danej
gry do sprzedaży. Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy
poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Utrata jednego z odbiorców może powodować znaczne
obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej
okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta.

17

Memorandum Informacyjne Live Motion Games Spółka Akcyjna

1.19. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD KLUCZOWYCH DYSTRYBUTORÓW
Dystrybucja gier Emitenta odbywa się przez jednego z największych na świecie dystrybutorów, Valve Corporation
– operatora platformy Steam. Ewentualna rezygnacja Valve Corp. lub zmiana warunków współpracy na mniej
korzystną dla Emitenta może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe
Spółki. Istnieje także ryzyko utracenia możliwości sprzedaży na platformie wskutek działań algorytmów platformy
oraz decyzji samego operatora platformy sprzedażowej (Np. Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop,
Microsoft Store), w wyniku na przykład złamania regulaminu platformy przez Emitenta.
Jednocześnie należy wskazać, że Emitent będzie otrzymywał przychody od wskazanej platformy dystrybucji, na
której odbiorcy końcowi zakupią produkt Spółki. Tym samym wystąpi koncentracja przychodów ze sprzedaży
Emitenta w ramach współpracy z platformą Steam. Utrata kluczowego odbiorcy może istotnie wpłynąć na
sytuację finansową Emitenta. W przyszłości Emitent nie wyklucza rozpoczęcia sprzedaży z wykorzystaniem innych
platform na PC (np. Epic Store,) i konsole (Microsoft Store, Playstation Store, Nintendo Game Store), co powinno
istotnie ograniczyć ryzyko uzależnienia od jednego dystrybutora.
W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta stale i na bieżąco śledzi zmiany regulaminów platform, stosuje
się do wytycznych i zasad obowiązujących dla danej platformy oraz rozwija relacje z platformami. Równolegle,
Emitent podjął współpracę z platformami konkurencyjnymi dla platformy Steam, jak GoG, Humble Bundle i
DailyIndieGame. Dodatkowo, każda gra na etapie koncepcyjnym oraz produkcyjnym przygotowywana jest pod
ewentualny przyszły proces portowania i sprzedaży na innych platformach.

1.20. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM ZDYWERSYFIKOWANYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
Wg stanu na dzień 31.12.2020 Emitent realizował przychody ze sprzedaży z kilku źródeł: przychodów z tytułu
usług na rzecz podmiotów zewnętrznych (w szczególności podwykonawstwo na rzecz Gaming Factory S.A.),
przychodów z tytułu sprzedaży gier w formule Early Access, przychodów z tytułu sprzedaży gier po premierze.
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent wydał dwa tytuły – Train Station Renovation (TSR) oraz
Car Trader Simulator (CTS). Ponadto w 2021 roku premierę miał tytuł Gunslingers & Zombies, gdzie Emitent był
podwykonawcą Gaming Factory S.A. w zakresie produkcji. Pipeline na rok 2021 zakłada premierę 5 tytułów, z
czego 3 realizowane są w modelu podwykonawstwa dla Gaming Factory S.A. (z ustalonym revenue share –
podziałem przychodów), 1 w modelu współpracy z koinwestorem (koinwestor ma udział w finansowaniu budżetu
oraz w przychodach ze sprzedaży gier) oraz 1 wyprodukowany i sprzedawany we własnym zakresie.
W opinii Zarządu Emitenta planowane premiery oraz prace nad kolejnymi tytułami pozwolą na zminimalizowanie
dotychczasowego ryzyka braku zdywersyfikowanych źródeł przychodów.

1.21. RYZYKO NIEPOZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEZBĘDNYCH DO
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W opinii Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent posiada wystarczające środki
finansowe (przy bardzo niskim poziomie zobowiązań) niezbędne do sfinansowania planowanych nakładów na
planowane gry. Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości Emitent będzie potrzebował dodatkowych środków
finansowych na niezakłócone prowadzenie działalności, w szczególności w przypadku braku realizacji
zakładanych przychodów z wprowadzanych na rynek gier i konieczności finansowania kolejnych. Może to
oznaczać spowolnienie rozwoju Emitenta i pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej, a w skrajnie negatywnym
scenariuszu nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.

1.22. RYZYKO KONKURENCJI
Rynek gier komputerowych i gier wideo jest rynkiem silnie konkurencyjnym. Istnieje bardzo wielu producentów
i wydawców gier, o różnych potencjałach i strategiach, którzy wprowadzają na rynek bardzo dużo nowych gier.
Na rynku działa przy tym wiele podmiotów o znacznie większym od Emitenta potencjale finansowym lub o
znacznie większej rozpoznawalności. Ponadto z uwagi na fakt, że wiodącym kanałem dystrybucji są platformy
dystrybucji, działające w Internecie, jest to rynek globalny. Odniesienie sukcesu na tym rynku wymaga nie tylko
posiadania odpowiednich środków finansowych, ale przede wszystkim zaoferowania unikalnego produktu (gry),
który zdobędzie odpowiednie zainteresowanie graczy. O pozyskanie tego zainteresowania walczą przy tym
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wszyscy producenci i wydawcy gier. Istnieje ryzyko, że nawet przy zaoferowaniu gier dobrze przygotowanych i
wypromowanych oferta konkurentów Emitenta uzyska większe zainteresowanie graczy lub zostanie uznana za
bardziej atrakcyjną od oferty Emitenta. Może to mieć negatywny wpływ na wynik sprzedaży gier Emitenta i tym
samym na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stara się wybierać do produkcji
lub wydania tylko gry o odpowiednim potencjale sprzedażowym. Ponadto Emitent stara się na możliwie
wczesnym etapie produkcji gry sprawdzić jej odbiór przez społeczność graczy. Sposobem ograniczenia
przedmiotowego ryzyka jest również wydawanie większej liczby gier, czyli dywersyfikacja oferty Emitenta. Ryzyko
konkurencji wiąże się również z możliwością przejmowania pomysłów lub współpracowników Emitenta przez
konkurentów. Może to skutkować koniecznością zaprzestania prowadzenia konkretnego projektu i utratą
poniesionych na ten projekt nakładów. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent stosuje odpowiednie zapisy
umowne chroniące prawa autorskie Emitenta do prowadzonych projektów oraz stosuje klauzule zakazu
konkurencji i zachowania poufności w umowach ze swoimi współpracownikami.

1.23. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM SUKCESU PORTÓW GRY
Jednym z elementów strategii Emitenta jest portowanie wydanych tytułów na inne platformy sprzętowe
(początkowo przez zlecanie portowania zewnętrznym podmiotom, później w ramach własnych struktur). Istnieje
ryzyko, iż przyszłe porty nie spełnią oczekiwań odbiorców. Sytuacja taka miałaby przede wszystkim negatywny
wpływ na postrzeganie i renomę Emitenta przez końcowych odbiorców. Dobra marka i zaufanie klientów na
rynku gier są jednymi z kluczowych wyznaczników jakości studia. Sprzedaż gier w dużej mierze zależy od historii
produktowej i wysokiej jakości wszystkich wydawanych tytułów.

1.24. RYZYKO ZWIĄZANE Z ANALIZĄ ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW EMITENTA
Celem opracowywania gier najwyższej jakości i efektywnego podwyższania jakości oferowanych produktów
Emitent wykorzystuje zaawanasowane oprogramowanie służące do analizy zachowań użytkowników danej gry,
pozwalające na dostosowanie produktu i oferty do potrzeb gracza. Wykorzystanie dogłębnej analizy informacji
uzyskanych na podstawie aktywności graczy, ich zachowań oraz preferencji, pozwala na bardziej efektywne
dostosowanie produktów do oczekiwań użytkowników i w efekcie może wpłynąć na rentowność produktu lub
przychody generowane przez produkt. Istnieje jednak ryzyko, że prognozy i analizy sporządzane z
wykorzystaniem oprogramowania okażą się nietrafne, co może negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki sprzedaży
poszczególnych gier. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę rynkową Akcji.

1.25. RYZYKO ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 I JEJ WPŁYWEM NA DZIAŁALNOŚĆ I OTOCZENIE
EMITENTA
Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie
musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w prace, co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych
przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci
kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ
na długofalowy spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej
działalności umożliwia efektywną pracę zdalną, a istotna część zespołu, bez względu na sytuację epidemiczną i
tak wykonywała swoje zadania poza biurem. Aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac
Spółki. Dodatkowo Zarząd Spółki podkreśla, iż w trybie ciągłym prowadzi rekrutację w celu powiększenia zespołu
deweloperskiego.
Jednocześnie Emitent zaznacza, że wedle jego wiedzy na podstawie rynkowych analiz, w okresie pandemii
istotnie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu rozrywki cyfrowej, w tym gier. W związku z tym nie
można wykluczyć, że szybkie wygaszenie pandemii COVID-19 i zakończenie obostrzeń związanych z
funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej może doprowadzić do stopniowego spadku i powrotu poziomu
zainteresowania rozwiązaniami z zakresu rozrywki cyfrowej do stanu sprzed pandemii.

1.26. RYZYKO WALUTOWE
Emitent istotną część kosztów ponosi w walucie PLN (w 2020 roku około 78% kosztów rodzajowych ogółem).
Główne koszty ponoszone w walutach (USD i EUR) to koszty licencji i programów oraz koszty usług obcych
związanych z revenue share w projektach z koinwestorem. Istotna większość przychodów jest i będzie
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realizowana w walutach obcych (w roku 2020 około 46,7%, w kolejnych latach Zarząd Emitenta spodziewa się
tendencji wzrostowej, wraz z wygaszaniem działalności podwykonawczej i wzrostem przychodów z tytułu
sprzedaży gier na platformie Steam). Powstaje więc ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. Jako
szczególnie istotny dla Spółki należy wskazać kurs USD/PLN, ponieważ transakcje w tych walutach stanowią
najistotniejszy wkład w strukturę przychodów (rozliczenia z platformą Steam). Wzrost kursu USD/PLN jest
korzystny dla Emitenta, ponieważ generuje wyższe przychody ze sprzedaży, spadek zaś ma efekt niekorzystny,
ponieważ generuje niższe przychody ze sprzedaży. Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań
związanych z ograniczeniem ryzyka różnic kursowych.

1.27. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANYMI PRZEZ EMITENTA UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI W
KONTEKŚCIE PRAW AUTORSKICH
Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi członkami zespołu realizuje prace w większości w oparciu o
umowy cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy
posiadają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu realizacji ich przedmiotu, ale również przeniesienia
autorskich praw majątkowych do wykonywanych utworów na Spółkę.
Mając jednak na uwadze złożony charakter gier, jako przedmiotów ochrony prawno-autorskiej, a także
zmienność interpretacji przepisów prawa nie można wykluczyć ryzyka występowania przeciwko Spółce z
roszczeniami związanymi z prawami autorskimi. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent dokonuje
okresowej weryfikacji stosowanych postanowień w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej w celu
dostosowania do aktualnie obowiązującej treści przepisów prawa i ich interpretacji.

1.28. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM ROZPOWSZECHNIANIEM, KOPIOWANIEM ORAZ
OBROTEM WTÓRNYM GIER SPÓŁKI
Dystrybucja gier komputerowych i wideo odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co w przypadku gier w wersji
PC zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem gier bez zgody lub wiedzy ich producenta lub
wydawcy. Takie nielegalne rozpowszechnianie pozbawia uprawnionych dystrybutorów, a co za tym idzie –
również dystrybutora przychodów z dystrybucji gry. Na Datę Memorandum sprzedaż produktów Spółki
realizowana jest przez platformy sprzedaży m.in. takie jak Steam oraz GOG, co zwiększa ryzyko związane z
nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki bez jej zgody i wiedzy.
Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom
sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe.
Spółka zabezpiecza swoje produkty przed nielegalnymi pobraniami oraz rozpowszechnianiem, poprzez
zastosowanie istniejących technologii, jednak mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny, w tym powstanie
programów komputerowych, umożliwiających nielegalne pobieranie gier, Spółka nie może zapewnić, że
stosowane przez nią zabezpieczenia są w pełni skuteczne.
Dodatkowo, w branży gamingowej powszechnym zjawiskiem jest kopiowanie gier wydanych przez innych
producentów przez niektórych deweloperów. Praktyka udostępniania fałszywych gier, niejednokrotnie o
zbliżonej lub gorszej jakości, charakterystyczna jest w szczególności dla rynku azjatyckiego. Imitacje oraz kopie
gier niejednokrotnie udostępniane są za pośrednictwem najbardziej popularnych platform sprzedażowych.
Ochrona przed materializacją opisanych praktyk jest ograniczona, niemniej Spółka stale monitoruje rynek gier w
tym zakresie
Istnieje ponadto ryzyko, że w przyszłości rozwinie się rynek wtórny gier zakupionych na cyfrowych platformach
sprzedaży, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową spółek gamingowych, w tym Spółki. Pozyskiwanie
przez konsumentów produktów Spółki na rynku wtórnym, może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki
oraz jej wyniki finansowe. Wydane w ostatnich latach orzeczenia zarówno na poziomie sądów państw
członkowskich Unii europejskiej jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie pozwalają na
ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej, jednak nie wskazują również na przyjęcie w szerokim zakresie
zgodności z prawem wtórnego obrotu gier wideo pochodzących z dystrybucji cyfrowej
Spółka monitoruje orzecznictwo oraz zmiany regulacyjne dotyczące branży, w której prowadzi działalności.
Ryzyko zmian regulacyjnych nie jest jednak zależne od podejmowanych działań przez Spółkę, a możliwość
ochrony przed materializacją ryzyka jest ograniczona.
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1.29. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM WYPŁATY DYWIDENDY
Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie
wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależeć w
szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na
realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach,
w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju.
Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu
wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu
Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie
uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać
większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie
dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

1.30. RYZYKO ZWIĄZANE Z POTRZEBĄ POZYSKANIA DODATKOWEGO KAPITAŁU PRZEZ SPÓŁKĘ,
KTÓREGO POZYSKANIE NA KORZYSTNYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ UTRUDNIONE LUB
NIEMOŻLIWE
Istnieje ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka w celu realizacji zamierzonych
celów będzie musiała pozyskać dodatkowe finansowanie.
Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na:
(i) przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe, lub; (ii) warunki rynkowe i gospodarcze.
Niepozyskanie środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi do realizacji zamierzonych celów mogłoby
negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój i wartość Akcji Oferowanych.
Emisja akcji Emitenta, w tym w ramach przysługującego Zarządowi uprawnienia, w granicach kapitału
docelowego może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, a także
zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.
Dodatkowo, realizacja przyszłych ofert akcji może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych
akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu
prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki.

1.31. RYZYKO PODLEGANIA UMÓW PRAWU OBCEMU
W ramach swojej działalności Spółka zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często
z podleganiem określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko
powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa
innego, niż Polska lub sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego.
Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych kosztów związanych
z występowaniem lub obrona przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Spółce.

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA
2.1.

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ

Działalność Emitenta ma charakter międzynarodowy i uzależniona od globalnej koniunktury i sytuacji
makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane są produkty Spółki, a w szczególności od: stopy wzrostu
PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany
w sytuacji makroekonomicznej na poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez
Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.
Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych
przychodach Spółki.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.
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2.2.

RYZYKO ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z zakresu prawa spółek i
prawa własności intelektualnej. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące
zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich
niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Nie
można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki produkcji
oraz dystrybucji produktów Spółki.
Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie
dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i
przychodów Emitenta. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią
prowadzenie istotnej części działalności Spółki.
W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i
sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące
branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z
odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.

2.3.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIESTABILNOŚCIĄ SYSTEMU PODATKOWEGO

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez
Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę
finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, organy skarbowe mają
możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania
podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W
przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania
podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny
wpływ na sytuację finansową Spółki.
Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń
fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem
powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa
podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach
podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI NOWEJ EMISJI I AKCJAMI SPRZEDAWANYMI
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie wszystkich Akcji Emitenta, w tym Akcji Nowej Emisji i Akcji
Sprzedawanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW, na rynku
NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą
Publiczną, ale także z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w ASO oraz z samym obrotem w ASO.

3.1.

RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, niż to związane z
inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu
na potencjalnie ograniczoną płynność akcji oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w
krótkim, jak i długim terminie.
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor powinien rozważyć
ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona funkcjonuje, a także związane z rynkiem
kapitałowym, w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie Akcji do obrotu w ASO. Opisane poniżej
czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one
najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności
gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Memorandum czynniki mogą wpływać na działalność Spółki.
Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny
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wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości
zainwestowanego kapitału.

3.2.

RYZYKO NIEADEKWATNOŚCI INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Nowej Emisji i Akcje Sprzedawane powinien ustalić, czy
inwestycja jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny
inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji
Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do
odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej,
inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; (iii) posiadać
wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z
inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć warunki Oferty Publicznej oraz posiadać znajomość
rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego)
ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników,
które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.
Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w
Akcje Oferowane, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez
właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje Oferowane powinna
skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie: (i) Akcje Oferowane
stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa; (ii) Akcje Oferowane
mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz (iii) obowiązują inne
ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania akcji przez taki podmiot.
Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy
w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych z punktu widzenia
zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad.

3.3.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM AKCJI POZA ZORGANIZOWANYM SYSTEMEM OBROTU

Inwestorzy dokonujący nabycia Akcji poza zorganizowanym systemem obrotu winni liczyć się z ryzykiem
niepłynności nabywanych walorów wynikających z niemożności ich szybkiej odsprzedaży. Akcje Oferowane nie
są przedmiotem handlu na rynku zorganizowanym, co wiąże się z czasowym zamrożeniem środków
przeznaczonych na inwestycję. Ryzyko niepłynności minimalizowane jest przez fakt, iż Zarząd Emitenta planuje
niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Nowej Emisji złożenie wniosku o
wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Emitent wskazuje jednak, że złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO uzależnione jest od spełnienia
przez Emitenta przesłanek formalnych wynikających z Regulaminu ASO, jak i wymogów faktycznych wynikających
z praktyki Organizatora ASO wobec spółek ubiegających się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
NewConnect. Nie można wykluczyć, że proces przygotowania wniosku o wprowadzenie, z uwagi na konieczność
dostosowania Emitenta do tych wymogów, będzie długotrwały.
Nie można także wykluczyć, że z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej Emitenta lub zmianę otoczenia prawnego,
Emitent nie będzie spełniał wymogów formalnych wynikających z Regulaminu ASO, co może znacząco przedłużyć
lub uniemożliwić wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Należy także wskazać, że proces rozpatrywania wniosku przez Organizatora ASO może być długotrwały, w
związku ze zgłaszaniem przez GPW uwag do dokumentów, które zostaną przedłożone przez Emitenta.

3.4.

RYZYKO NIEDOJŚCIA OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, w następujących przypadkach:
1) do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta
zapisem i należycie opłacone przynajmniej 1 Akcja Oferowana, lub
2) w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji - Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego
wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu 6 miesięcy od dnia
powzięcia Uchwały Emisyjnej, lub
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3) sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na pewien czas i utraty
potencjalnych korzyści przez inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych
odsetek i odszkodowań.

3.5.

RYZYKO ZAWIESZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD OFERTY PUBLICZNEJ

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty Publicznej po jej rozpoczęciu (tj. po
publikacji Memorandum). Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć decyzję o
zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania
zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, gdy zaistnieją przesłanki, które w
jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia Oferty lub jej odwołania.
Do czynników takich zaliczyć należy w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób
wpłynąć na powodzenie Oferty lub na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla
nabywców Akcji Oferowanych. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i
nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki
finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, lub (ii) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne
zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, lub (iii) wystąpią inne nieprzewidziane
okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby
niemożliwe lub szkodliwe dla Emitenta.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na
Akcje Oferowane to informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości
Komunikatem Aktualizującym w trybie art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie.
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie przekazana
do publicznej wiadomości w trybie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie tj. w formie Suplementu do Memorandum.
W przypadku zawieszenia Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy na Akcje
Oferowane zostają przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają
automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Oferowane mają natomiast
prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
udostępnienia Suplementu do Memorandum, na podstawie, którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od
skutków prawnych zapisu, od którego skutków dana osoba się uchyla następuje przez oświadczenie na piśmie
złożone w Firmie Inwestycyjnej.
Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji
Oferowanych.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów
Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w formie
Komunikatu Aktualizującego zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie
Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od
dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie, w jakim zostało
opublikowane Memorandum.
W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być
związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje
Oferowane podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w Części III punkt 11.10 Memorandum.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta Oferty, czego
konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji Oferowanych, mimo zaangażowania czasu
i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas
środków wpłaconych na nabycie Akcji Oferowanych.
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3.6.

RYZYKO ZMIANY HARMONOGRAMU OFERTY PUBLICZNEJ LUB MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
NIEPRZEWIDZIANYCH OPÓŹNIEŃ W JEGO REALIZACJI

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty Publicznej nie ulegnie zmianie.
Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej Akcji Oferowanych w porozumieniu z
Oferującymi i Firmą Inwestycyjną. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może
zostać skrócony.
W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów
na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w trybie art. 37b ust. 9
Ustawy o Ofercie, tj. w drodze Komunikatu Aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w
jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania
zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba
Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Termin ten, stosownie do 438 § 1 KSH nie może być dłuższy niż
trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do publicznej
wiadomości, zgodnie z art. art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie, zostanie podana stosowna informacja, poprzez
udostępnienie Komunikatu Aktualizującego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało
opublikowane niniejsze Memorandum.
W przypadku zmiany pozostałych terminów, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości
w trybie art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie, tj. w formie Komunikatu Aktualizacyjnego podanego do publicznej
wiadomości w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum, nie później niż w dniu upływu danego
terminu.
W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Suplementu do Memorandum dotyczącego
zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji
Oferowanych tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem Suplementu
do Memorandum, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia Suplementu do Memorandum.

3.7.

RYZYKO WYSOKIEJ STOPY REDUKCJI ZAPISÓW

W przypadku, gdy w wyniku złożonych przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane łączna liczba Akcji
Oferowanych w tych zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Oferowanych możliwych do przydzielenia w tej
transzy, złożone przez inwestorów zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, co będzie oznaczało nabycie
przez inwestora mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż inwestor oczekiwał, na podstawie złożonego zapisu.
Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań po dokonaniu przydziału Akcji
Oferowanych.
Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozróżniania na etapie składania
zapisów przez inwestorów na Akcje Nowej Emisji i Akcje Sprzedawane. W konsekwencji inwestorom składającym
zapisy w ramach Oferty Publicznej mogą być przydzielone zarówno Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane.
Prawa z Akcji Nowej Emisji powstaną po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały
Emisyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Tym samym różny będzie moment nabycia Akcji Nowej Emisji
względem Akcji Sprzedawanych, których przeniesienie nastąpi bezpośrednio po przydziale Akcji Oferowanych,
stosownie do postanowień Części III punkt 11.6 Memorandum .

3.8.

RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
osoba składająca zapis.
Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach określonych w
Memorandum skutkuje nieważnością zapisu.
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Wskazanie błędnych danych rachunku papierów wartościowych może uniemożliwić zapisanie Akcji Oferowanych
na rachunku papierów wartościowych inwestora w związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Oferowanych do
obrotu na rynku NewConnect.

3.9.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZAREJESTROWANIEM PRZEZ SĄD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie
sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć
niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku
Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą wartości wpłaty na poczet
objęcia Akcji Nowej Emisji jednak bez żadnych odsetek i odszkodowań.
Ryzyko powyższe nie będzie dotyczyć Akcji Sprzedawanych, jednak mając na uwadze przyjęty sposób subskrypcji
i przydziału Akcji Oferowanych, opisany w Części III punkt 11.3 i 11.6 Memorandum zapis na Akcje Oferowane
następuje bez rozróżnienia na Akcje Nowej Emisji i Akcje Sprzedawane, co nastąpi dopiero z momentem
przydziału Akcji Oferowanych.

3.10. RYZYKO ZWIĄZANE ZE SFORMALIZOWANIEM PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
EMITENTA
Uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały
Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała
Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna
jest sprzeczna z ustawą lub statutem. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie ma
wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Nie można wykluczyć, że
sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość
przeprowadzonego procesu subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Nowej Emisji. Zwrot
zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

3.11. RYZYKO SANKCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną
dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub
inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego
podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w
przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie
dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w
związku z Ofertą lub subskrypcją.
W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją dokonywaną na
podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka,
Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub
Oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa jej przebieg, do czasu
usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane
powyżej.
W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt
2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.
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Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku,
gdy:
1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub
ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów;
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego
Emitenta;
3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną
mającą istotny wpływ na ich ocenę.
Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie
komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. na stronie internetowej KNF.

3.12. RYZYKO SANKCJI ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ OFERTY
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2-4 rozporządzenia
Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub
inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie
może nastąpić, Komisja może:
(a) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie
dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub
(b) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w
przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym
w pkt 1, lub
(c) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2,
informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia prawa.
W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja może wielokrotnie zastosować
środki przewidziane powyżej.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM
4.1.

RYZYKO ODMOWY WPROWADZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO ASO

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu
w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki
wprowadzenia określone w Regulaminie ASO, lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych
instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy
czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając rodzaj instrumentów
finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub
(iii) Organizator ASO uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku
nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny
wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w
przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty
doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie
z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych
w Regulaminie ASO o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub
interesowi uczestników ASO.
W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania odkupu objętych lub
nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi zainwestowanych środków pieniężnych.
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4.2.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE WSTRZYMANIEM WPROWADZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU
W ASO

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub
jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż 10 dni.

4.3.

RYZYKO ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM WPROWADZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU W
ASO

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Wprowadzenie
Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po zarejestrowaniu
Akcji w KDPW. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu
na rynku NewConnect w stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje
istotne ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym okresie.

4.4.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI OFEROWANYMI W ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, Organizator ASO może zawiesić
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy
obowiązujące w ASO. Ponadto, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w
terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie
zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć
instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.
Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator
ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji
właściwego organu. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku,
gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów,
KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin,
do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione
obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję
zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej w przypadku, gdy po jej wydaniu
stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w ASO mogą skutkować utrudnieniami
w sprzedaży akcji dla inwestorów.

4.5.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU W ASO AKCJI OFEROWANYCH

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta,
z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych
warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli
emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek
podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym
wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem
połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w
przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii)
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, (iv) co do zasady, po upływie 6 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z
zastrzeżeniem § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów
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finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3
Regulaminu ASO). W takim przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu
instrumentami finansowymi do trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO.
Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą skutkować utrudnieniami
w sprzedaży akcji dla inwestorów.

4.6.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI NAKŁADANYMI PRZEZ ORGANIZATORA ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów
obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”),
Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć
emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. Organizator ASO,
podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na
zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom
w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal
nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, o
których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara
ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 50.000,00 PLN.

4.7.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KARAMI ADMINISTRACYJNYMI

Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą zastosowanie przepisy art. 96
oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez
KNF m. in. na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w
szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.
Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie poszczególnych obowiązków
wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem
do informacji poufnych. Ponadto, Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00
PLN albo kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych kar łącznie, za
wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku ,a także grzywny do 2.000.000 PLN albo
kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tych kar łącznie za ujawnienie informacji poufnej, udzielenie
rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja
poufna. Ponadto, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której mowa powyżej, KNF może
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w
prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a
lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o
dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym,
albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie,
podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega
grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.
Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w
formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art.
38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść
informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w
interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może mieć negatywny wpływ
na działalność i sytuację finansową Spółki.

4.8.

RYZYKO ZWIĄZANE Z OBROTEM AKCJAMI OFEROWANYMI W ASO

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich
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wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji Oferowanych może być istotnie ograniczona. Spółka zakłada, że
wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 roku, jednak termin ten może ulec
opóźnieniu, w tym z przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z przeprowadzeniem procesu rejestracji
Akcji Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO.
Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Nie da się
przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą one przedmiotem aktywnego obrotu.
Mając na uwadze istotne rozdrobnienie akcjonariatu oraz pozostawanie istotnej części Akcji w posiadaniu
akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zawarli ze Spółką Umów lock-up istnieje ryzyko powstania
nadmiernej podaży Akcji po ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na
kurs Akcji na rynku NewConnect. Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest
niższa, niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki
sposób będzie się kształtować cena Akcji Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji
Oferowanych jest niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź
sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu lub
znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy
mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone
większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.

4.9.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ANIMATOREM RYNKU

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania
instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o
animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie
obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych
warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.
Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności
spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym
niż prowadzony przez Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać
Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta.
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z
Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub
wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu
tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu
jednolitego.
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań
Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu
zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi
instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu
jednolitego.
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku,
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych Emitenta
w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego,
jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.
Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do
wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu
nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z
jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
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Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań
ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o
zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o
ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu
decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni
robocze przed dniem jej wejścia w życie.

4.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego w § 18 ust. 3
Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy
wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego
Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej współdziałania
z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie
ASO oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego
doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO. W
przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o którym mowa w §17b
ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej
umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie
wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty
finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się
odpowiednio.

4.11. RYZYKO NARUSZENIA I WYGAŚNIĘCIA UMÓW OGRANICZAJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE
AKCJAMI
Akcjonariusze Emitenta wskazani w części IV punkt 22 Memorandum zawarli ze Spółką umowy w sprawie
ograniczenia dysponowania akcjami Spółki n warunkach tam określonych.
W przypadku naruszenia określonych w umowach ograniczeń akcjonariusz zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Spółki kary umownej. Istnieje jednak ryzyko, że pomimo wprowadzonych kar umownych akcjonariusz
naruszy zaciągnięte zobowiązania, co może mieć negatywny wpływ na notowania Spółki w ASO. Ryzyko
nadmiernej podaży Akcji w obrocie zorganizowanym może również wystąpić po upływie okresów, na jakie
zawarte ostały wyżej powołane umowy w przypadku podjęcia przez objętych nimi akcjonariuszy decyzji o
sprzedaży całości lub części pakietów posiadanych akcji.
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CZĘŚĆ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM
1. OŚWIADCZENIE EMITENTA
Nazwa (firma):

Live Motion Games Spółka Akcyjna

Forma Prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

Telefon:

+48 505 157 741

Adres poczty elektronicznej:

contact@livemotiongames.com

Adres strony internetowej:

www.livemotiongames.com

KRS:

0000862510

REGON:

367099511

NIP:

9512435941

LEI:

259400J0VA97HM6V9Y51

Przepisy prawa zgodnie z którymi Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września
działa Emitent:
2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
Statutu Spółki
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Memorandum.
Osobą działającą w imieniu Emitenta jest:
Michał Kaczmarek

Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU EMITENTA
Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą zawarte w Memorandum informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i Memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności zawarte
w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

Michał Kaczmarek
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Michał Tomasz
Kaczmarek
Date / Data: 202103-03 11:23
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2. OŚWIADCZENIA OFERUJĄCYCH

2.1. OŚWIADCZENIE MATEUSZA PASTEWKI

Imię i Nazwisko:

Mateusz Pastewka

Miejsce zamieszkania:

Warszawa

Mateusz Pastewka jako podmiot Oferujący ponosi odpowiedzialność jedynie za informacje zamieszczone w
niniejszym Memorandum dotyczące Akcji Sprzedawanych.
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2.2. OŚWIADCZENIE MATEUSZA ADAMKIEWICZA

Imię i Nazwisko:

Mateusz Adamkiewicz

Miejsce zamieszkania:

Warszawa

Mateusz Adamkiewicz jako podmiot Oferujący ponosi odpowiedzialność jedynie za informacje zamieszczone w
niniejszym Memorandum dotyczące Akcji Sprzedawanych.
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CZĘŚĆ III – INFORMACJE O EMISJI I SPRZEDAŻY
1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH LUB
SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW
UPRZYWILEJOWANIA, OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH
1.1. RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKCJI OFEROWANYCH
Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w związku z Ofertą Publiczną obejmującą:
1) ofertę publiczną 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych Spółkę (Akcje Nowej Emisji) oraz
2) publiczną ofertę sprzedaży nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Sprzedawane) z czego:
⁃ nie więcej niż 10.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Pastewkę,
⁃ nie więcej niż 5.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Adamkiewicza.
łącznie stanowiących Akcje Oferowane.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o Obrocie Emitent jest zobowiązany zawrzeć z KDPW umowę, której
przedmiotem będzie rejestracja Akcji Oferowanych. Rejestracja Akcji Oferowanych będzie jednoznaczna z
nadaniem im kodu ISIN.
Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do ASO wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych.

1.2. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO
PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ
DODATKOWYCH
Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje Oferowane nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów KSH, w szczególności nie są
uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji
Spółki.
Akcje Oferowane nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Oferowanymi nie wiążą się żadne
świadczenia dodatkowe.

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI
OFEROWANYCH
1.3.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI STATUTU
Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.

1.3.2. UMOWNE OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH
Nie występują ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.

1.3.3. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zgodnie ze Statutem posiadanie Akcji Oferowanych nie wiąże się z posiadaniem uprawnień osobistych.

35

Memorandum Informacyjne Live Motion Games Spółka Akcyjna

1.3.4. OGRANICZENIA
KONSUMENTÓW

WYNIKAJĄCE

Z

USTAWY

O

OCHRONIE

KONKURENCJI

I

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przejęcie, nabycie lub objęcie akcji w
określonych sytuacjach, które są szczegółowo określone w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK oraz konieczności wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody
na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Dokonanie zgłoszenia w celu uzyskania decyzji Prezesa UOKiK
należy zatem wskazać jako ograniczenie w zbywaniu praw z Akcji Oferowanych.
Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli:
1)

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1.000.000.000,00 EUR; lub
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50.000.000,00 EUR.
Obrót, o którym mowa powyżej, oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się nie tylko do przedsiębiorców, w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, lecz również, między innymi, do osób fizycznych posiadających
kontrolę w rozumieniu tej ustawy nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie
prowadziła działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, o ile
podejmuje ona dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów.
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji znajdzie zastosowanie w przypadku zamiaru: (i)
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, (ii) 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, (iii) utworzenia przez
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego
przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000,00 EUR.
Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie
kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Ponadto nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
1)

2)

jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji lub przedsiębiorców, którzy chcą
utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR;
polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do
tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić
przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000,00 EUR;
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3)

4)

5)

6)

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

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę
dominującego.
Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie
koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna będąca
podstawą koncentracji może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji lub upływu ustawowych terminów na jej wydanie. Realizacja
publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego
obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o
wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana,
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.
Prezes UOKiK może, m.in., nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej
niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary jeśli przedsiębiorca ten
dokonał, choćby nieumyślnie, koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.

1.3.5. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KONCENTRACJI
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych
w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami.
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem, a po zawarciu
umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub przejęciu kontrolnego pakietu akcji.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o
wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 EUR, oraz (ii) łączny obrót przypadający
na UE każdego z co najmniej 2 zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR, chyba
że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 EUR, (ii) w każdym z co
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najmniej 3 krajów UE łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż
100.000.000,00 EUR, (iii) w każdym z co najmniej 3 krajów UE łączny obrót każdego z co najmniej 2
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25.000.000,00 EUR, (iv) łączny obrót przypadający na UE
każdego z co najmniej 2 zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

1.3.6. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O KONTROLI NIEKTÓRYCH 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:
1) udziałów albo akcji,
2) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo
reprezentacji spółki osobowej,
3) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
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 Publicznej.
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:
1) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii)
posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
2) 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:
1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub
2) 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. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie
dominacji rozumie się również przypadki, gdy:
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1) 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,
2) 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,
3) 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 Instrumentami
Finansowymi,
4) 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,
5) 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,
6) 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:
1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych
tego podmiotu,
2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,
3) 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
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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.

1.3.7. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z REGULACJI DOTYCZĄCYCH RYNKU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie będą miały zastosowanie do Akcji Oferowanych
od chwili ich rejestracji akcji spółki w KDPW, z uwagi na fakt uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej.
Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi wynikające z Rozporządzenia MAR będą miały
zastosowanie do Spółki od momentu złożenia przez Spółkę wniosku o wprowadzenie do ASO Akcji Oferowanych.

1.3.8. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY O OFERCIE
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty,
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn obowiązki
odnoszące się do ujawnienia stanu posiadania.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz, który:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo
2) 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,
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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 ASO nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od
dnia zawarcia transakcji.
Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa
powyżej, powstaje również w przypadku: (i) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby
głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do ASO; oraz
(ii) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku
w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych w ASO 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.
Zgodnie z art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w
języku angielskim. Szczegółową treść zawiadomienia określa art. 69 ust. 4 i 4a Ustawy o Ofercie.
Opisane powyżej obowiązki notyfikacyjne spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
oraz (ii) 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.
Niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 69 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1) tej ustawy
powoduje, iż 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.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych
ustawach.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych.
Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1)
Ustawy o Obrocie.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie spoczywają:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej,
2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w
rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot,
również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych na rachunek dającego zlecenie,
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
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 pkt 5, 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.

Opisane powyżej obowiązki powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w
spółce publicznej w związku z rozwiązaniem pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 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, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej
liczbie głosów. W takim przypadku obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia opisanego w powyższym akapicie domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki
publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym; oraz (iii) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisywanych powyżej: (i) po stronie podmiotu
dominującego wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; (ii) po stronie pełnomocnika,
który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 5) powyżej wlicza się liczbę głosów z
akcji objętych pełnomocnictwem; (iii) 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; (iv) po stronie
pełnomocnika, o którym mowa powyżej, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z
akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.
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Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według
własnego uznania (art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy o Ofercie).
Na każdego, kto nie dokonuje obowiązkowych zawiadomień opisanych powyżej lub dokonuje zawiadomienia z
naruszeniem opisanych powyżej warunków, KNF może nałożyć karę pieniężną: (i) w przypadku osób fizycznych
do wysokości 1.000.000,00 PLN; (ii) w przypadku innych podmiotów do wysokości 5.000.000,00 PLN albo kwoty
stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia
obowiązków notyfikacyjnych opisanych powyżej zamiast kar, o których mowa w pkt (i) i pkt (ii) powyżej, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. W
przypadku gdy podmiot, który narusza obowiązek dokonania zawiadomienia, jest jednostką dominującą
sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w pkt (ii)
powyżej, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

1.3.9. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MAR I USTAWY O OBROCIE
Rozporządzenie MAR ustanawia wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania informacji poufnych,
bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także środki mające
zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności rynków finansowych w Unii Europejskiej oraz
poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania do tych rynków. Stosownie do art. 288 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE z 2012 r. C 326, str. 1 z późn. zm.). Rozporządzenie MAR ma zasięg
ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich bez konieczności
implementowania przez poszczególne państwa członkowskie.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest informacja określona w sposób precyzyjny, 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
publicznej wiadomości miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub
na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Przedmiotową informację uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności,
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można
zasadnie oczekiwać że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby
można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia
na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów
towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji.
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. Etap pośredni
rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji
poufnych.
Rozporządzenie MAR wskazuje, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, oznaczają informacje, które racjonalny
inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji
inwestycyjnych.
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy
osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tą informację innej osobie z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia,
zawodu lub obowiązków.
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Zgodnie z 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; oraz (iii) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.
Zgodnie z art. 180 Ustawy o Obrocie osoba, która dopuszcza się bezprawnego ujawnienia informacji poufnych,
podlega grzywnie do 2.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.
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.
Zgodnie z art. 181 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoba, która wykorzystuje informację poufną lub usiłuje wykorzystać
informację poufną podlega grzywnie do 5.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5, albo obu tym karom łącznie.
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.
Zgodnie z art. 182 Ustawy o Obrocie osoba, która udziela rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2.000.000,00 PLN albo
karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.
Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnej z
racji: (i) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta; (ii) posiadania
udziałów w kapitale emitenta; (iii) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu
lub obowiązków; lub (iv) zaangażowania w działalność przestępczą. Artykuł 14 Rozporządzenia MAR ma także
zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż
wymienione w punktach (i) do (iv), jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.
Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub
usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.
Zgodnie z art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoba, która dokonuje manipulacji lub usiłuje dokonać manipulacji
na rynku podlega grzywnie do 5.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo
obu tym karom łącznie.
Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
powiadamiają emitenta oraz właściwe organy co do zasady 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. Katalog transakcji, o których osoby pełniące obowiązki
zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz właściwe organy, został
doprecyzowany w art. 19 Rozporządzenia MAR oraz w art. 10 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Powiadomienie, o którym mowa w powyższym akapicie, powinno zostać dokonane niezwłocznie i nie później niż
w trzy dni robocze po dniu transakcji. Powiadomienia dokonuje się, gdy łączna kwota transakcji osiągnie w
trakcie jednego roku kalendarzowego: (i) 5.000,00 EUR; lub (ii) 20.000,00 EUR, jeżeli KNF podejmie decyzję o
podwyższeniu progu 5.000,00 EUR.
44

Memorandum Informacyjne Live Motion Games Spółka Akcyjna

Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR rozumie się osobę
związaną z emitentem, która: (i) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego
podmiotu; lub (ii) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w pkt (i), przy czym
ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz
uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze
tego podmiotu.
Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26
Rozporządzenia MAR rozumie się: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za
równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka
rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej
roku; lub (iv) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni
osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w pkt (i), (ii) lub (iii), 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.
Zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na każdego kto nienależycie wykonał obowiązki wynikające z art. 19
ust. 1 – 7 Rozporządzenia MAR KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną: (i) w przypadku osób
fizycznych – do wysokości 2.072.800,00 PLN; (ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600,00
PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w
wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast kary pieniężnej opisanej w punktach (i) i (ii) powyżej, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 175
ust. 3 Ustawy o Obrocie).
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 roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do
wiadomości publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do
obrotu; lub (ii) prawem krajowym.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie na każdego kto wbrew zakazowi, o którym mowa powyżej, w czasie
trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe
ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa
powyżej, zamiast kary pieniężnej, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 174 ust. 2 Ustawy o Obrocie). Wydanie decyzji
w sprawie kary wobec osoby fizycznej następuje po przeprowadzeniu rozprawy (art. 174 ust. 3 Ustawy o
Obrocie).
Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania 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.
Zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki
zarządcze, udzielił zgody, o której mowa powyżej, z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2016/522, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN.
Ponadto od 3 lipca 2016 r. do obrotu akcjami spółek publicznych zastosowanie mają również rozporządzenia
wykonawcze oraz delegowane do Rozporządzenia MAR. Akty te określają m.in. wykonawcze standardy
techniczne dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR oraz uzupełniają
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Rozporządzenie MAR o szczegółowe zagadnienia, które nie zostały w nim uregulowane. Z punktu widzenia
ograniczeń w obrocie akcjami najważniejsze kwestie regulowane przez rozporządzenia wykonawcze i
delegowane do Rozporządzenia MAR obejmują: (i) ustanowienie wyjątków od zakazu dokonywania transakcji w
czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze; (ii) wskazanie katalogu transakcji,
o których osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz
organ nadzoru; (iii) ustanowienie wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do formatu i wzoru do
celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych
transakcji do wiadomości publicznej; (iv) doprecyzowanie okoliczności wskazujących na zachowanie
manipulacyjne; (v) ustanowienie wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do określonego
formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji; (vi) ustanowienie wykonawczych
standardów technicznych w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych
organów; (vii) ustanowienie wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do technicznych warunków
właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości
publicznej informacji poufnych.

1.3.10. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z REJESTREM AKCJONARIUSZY
Do czasu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW będą one zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez
Dom Maklerski BDM S.A., przy czym wpis Akcji Nowej Emisji do rejestru akcjonariuszy nastąpi po wpisie
podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie
z art. Art. 3284 KSH podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na
żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być
dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być
wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Osoba żądająca wpisu
jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające
dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do
przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym. Podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak
obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w
tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie
w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją. O dokonanym wpisie
podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Spółkę. W
przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia o tym osobę
żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu. Wpis w rejestrze akcjonariuszy może podlegać opłatom.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej Emitenta www.livemotiongames.com
w zakładce Relacje Inwestorskie.
Zgodnie z art. 3286 KSH na żądanie akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika uprawnionego do
wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo
rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które
nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot
prowadzący
rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa
rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności
albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten
wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy.
Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z
uwzględnieniem Ustawy o Obrocie. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego
następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika, albo
użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 Ustawy o
Obrocie, nabytych albo obciążonych akcji. Powyższego nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem
przyznania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także powołania do spadku,
zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub
przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub
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ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 343 § 1 stosuje się. W
przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy może nastąpić po wpisie spółki do rejestru albo wpisie do
rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.

2. CELE EMISJI AKCJI, 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
Emitent planuje pozyskać z emisji kwotę około 3.781 tys. PLN netto (wpływy brutto po odliczeniu kosztów emisji).
Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na trzy cele:
1)
Sfinansowanie nakładów na produkcję gier (rozpoczętych i nowych) – około 70% wpływów
2)
Sfinansowanie preprodukcji nowych gier – około 5% wpływów
3)
Sfinansowanie kosztów marketingowych związanych z promocją gier – około 25% wpływów
Cele emisji, a w szczególności udział poszczególnych celów w całości wpływów, mogą ulec zmianie.

3. WSKAZANIE ŁĄCZNYCH KOSZTÓW, JAKIE ZOSTAŁY ZALICZONE DO SZACUNKOWYCH KOSZTÓW
EMISJI, WRAZ Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH TYTUŁÓW
Emitent szacuje, że łączne koszty emisji Oferty Publicznej wyniosą około 269 tys. zł. Do kosztów emisji zaliczone
zostały:
⁃ koszty związane z pośrednictwem w subskrypcji Akcji i ze sporządzeniem Memorandum
Informacyjnego - 202 tys. zł,
⁃ koszty doradztwa prawnego - 37 tys. zł,
⁃ pozostałe koszty - 30 tys. zł.
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości
nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do
kosztów finansowych.

4. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB
UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ DATY I
FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ
TREŚCI
4.1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI NOWEJ EMISJI
Podstawą prawną emisji Akcji Nowej Emisji jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji, ubiegania się o ich wprowadzenie
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o
następującej treści:
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
LIVE MOTION GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2021 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
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Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2
Kodeksu spółek handlowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(„Rozporządzenie Prospektowe”), art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz § 22 ust. 1 pkt 8) i 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 136.650,00 zł (sto
trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie niższej, niż 136.650,10 zł (sto trzydzieści
sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i nie wyższej, niż 145.650,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy
sześćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 9.000,00 zł
(dziewięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (jednej) i nie więcej, niż 90.000 (dziewięćdziesiąt
tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, o numerach od 00.001 do numeru nie większego, niż 90.000 („Akcje serii C”).
2. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
1) przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C najpóźniej
w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii
C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia
roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja
podwyższenia kapitału zakładowego;
2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C po dniu
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii C
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału
zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji Serii C
zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Wszystkie Akcje serii C zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt
3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia
Prospektowego.
6. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto z tytułu objęcia Akcji serii C łącznie z zakładanymi
wpływami z tytułu sprzedaży istniejących akcji Spółki na terytorium Unii Europejskiej w ramach oferty
publicznej („Oferta”), liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowić
będą nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka lub Oferujący
zamierzali uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy,
nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro, na podstawie art. 37b ust. 1
Ustawy o ofercie, Oferta nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem
udostępnienia memorandum informacyjnego.
§2
WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii
C.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii
C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, która stanowi załącznik do protokołu
Walnego Zgromadzenia.
§3
DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
1) Akcje serii C zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz
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2) Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o
Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po
spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków
umożliwiających wprowadzenie Akcji serii C Spółki do obrotu na tym rynku.
§4
UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych
i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków
emisji Akcji serii C, w szczególności do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C;
2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii C;
3) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C;
4) określenia zasad przyjmowania zapisów na Akcje serii C;
5) określenia zasad i dokonania przydziału Akcji serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich
przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej
uchwały;
6) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiedniego dokumentu ofertowego,
wymaganego przepisami prawa;
7) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7
Kodeksu spółek handlowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie
wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, który to termin może zostać
ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii C oraz wprowadzenia Akcji serii C do
obrotu w ASO, a w szczególności do:
1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii C;
2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ASO.
§5
ZMIANA STATUTU
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
dokonać zmiany statutu Spółki zawartego w formie aktu notarialnego sporządzonego dnia 31 sierpnia 2020 roku
przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 1689/2020, w ten sposób, że § 6
ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 136.650,10 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej, niż 145.650,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej, niż 1.366.501 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset jeden) akcji i nie więcej, niż 1.456.500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset) akcji, tj.:
1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie
większego, niż 90.000.”
§6
UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ
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Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały,
a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431
§ 7 Kodeksu spółek handlowych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz
zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SPRZEDAWANYCH
Podstawą prawną emisji Akcji Nowej Emisji jest uchwała nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Live
Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w
sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną, zaprotokołowanej przez Bartosza Walendę, notariusza w
Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43 (Repertorium A nr 1689/2020, o
następującej treści:
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA
§1
1.
2.

Firma Spółki brzmi: Live Motion Games Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy Live Motion Games S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§4
1.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
4) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
5) PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
6) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
8) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
9) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
11) PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 82.92.Z - Działalność związana w pakowaniem,
13) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
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chronionych prawem autorskim,
14) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po
uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.
§5
1.
2.

3.

Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne
oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach,
spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie
dopuszczalnych.
Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w
art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności
osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
ROZDZIAŁ III
KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI
§6

1.

2.
3.

4.
1.

2.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.750,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i
dzieli się na 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii A o numerach od 0.000.001 do 1.337.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda.
Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Live Motion Games
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej
działającej pod firmą Live Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w wyniku jej przekształcenia w Spółkę.
Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
§7
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji
lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub
wkłady niepieniężne.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki
zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.
§8

1.
2.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich
wykorzystania uchwala Zarząd.
§9

1.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o
kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał
Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

2.
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3.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje
udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu
kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a
także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze
środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach
Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych
zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie
rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;
4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie
akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących
przepisów prawa;
5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego
obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
ROZDZIAŁ IV
AKCJE
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akcje są zbywalne.
Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
Akcje imienne się ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie
akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być
podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania
zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze
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wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki
będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
§ 11
1.

2.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji
własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały
nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub
upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu
nabycia i umorzenia akcji;
2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o
obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki
4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami
Kodeksu spółek handlowych.
ROZDZIAŁ V
AKCJONARIUSZE
§ 12

1.

2.

3.

4.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając
go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według
którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W
przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku,
dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o
podziale zysku.
W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy
oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie
wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy
może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady
Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
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ROZDZIAŁ VI
WŁADZE SPÓŁKI
§ 13
Władzami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 14
1.
2.
3.
4.

W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza Spółki.
Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może
być powołany na kolejne kadencje.
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

5.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka
Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do
kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia
konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania
takiego konfliktu w przyszłości.
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki,
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
11. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować
uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za
pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna
tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes
Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu
działający łącznie z prokurentem.
RADA NADZORCZA
§ 15
1.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku
złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się
wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
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2.

Członków
Rady
Nadzorczej
powołuje
i
odwołuje
Walne
Zgromadzenie,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej
mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu
Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku
wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali
członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w
drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać
kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej
dwóch.
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia
wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia
mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej
inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien
spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać
inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje
czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie
albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada
Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia
członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,
w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o
zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub
istnieje możliwość jego zaistnienia.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w
związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
§ 16
1.
2.

3.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni
od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym
członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady
Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych
porządkiem obrad.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na
posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość
porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach
członków Zarządu.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady.
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W
protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek
handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w
obowiązujących przepisach, należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
wybór biegłego rewidenta Spółki;
wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w
nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego
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użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
ograniczonego prawa rzeczowego.
§ 18
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub
inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie
opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności.
Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 19

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli
wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych
listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa)
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej.
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.
W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art.
4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia
sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 20
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada
Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna
za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie
zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402 1-4022 kodeksu spółek
handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
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5.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie
terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako
wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być
wniesione pod obrady.
§ 21
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba
że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co
do powzięcia uchwały.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne
Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której
akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na
nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez
akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w
drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy,
5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady
Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
10) z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków
Rady Nadzorczej Spółki,
11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12) zmiana Statutu Spółki,
13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
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2.
3.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub
użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w
przepisach prawa lub w Statucie.
§ 23

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VII
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 24
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z
dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych
w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.
§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 27
Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
§ 8.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej, na podstawie art. 17 w związku z art. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1798 z późn. zm.) niniejszym postanawia wybrać Dom Maklerski BDM SA do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy Spółki Przekształconej.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcje Sprzedawane są oferowane na podstawie decyzji podjętej przez każdego z Oferujących, przy czym każdy z
Oferujących upoważnił Emitenta do podejmowania, w porozumieniu z firmą Inwestycyjną, wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych, w szczególności do: (i) ustalenia ceny
sprzedaży Akcji Oferowanych, (ii) ewentualnego podziału Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych na transze dla
poszczególnych grup inwestorów, (iii) ustalenia terminów związanych ze sprzedażą Akcji Sprzedawanych, (iv)
ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych oraz (v) dokonania innych czynności
prawnych lub faktycznych jakie okażą się niezbędne do wykonania udzielonego Emitentowi pełnomocnictwa.
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4.3. PODSTAWA PRAWNA USTALENIA CENY EMISYJNEJ I CENY SPRZEDAŻY
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych została ustalona na podstawie
uchwały Zarządu z dnia 01 marca 2020 roku, o następującej treści:
UCHWAŁA NR 01/03/2021
Zarządu
Live Motion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 1 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych
Na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 4 ust 2 pkt 1) uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji, ubiegania się
o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), oraz w oparciu o upoważnienie udzielone mocą pełnomocnictwa
udzielonego przez pana Mateusza Adamkiewicza i pana Mateusza Pastewkę, po konsultacji z Domem Maklerskim
BDM S.A., Zarząd Spółki uchwala, co następuje:
§1
1.
2.

Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną akcji Spółki serii C emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej
(„Akcje Nowej Emisji”) na kwotę 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną;
Zarząd Spółki ustala na kwotę 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) cenę sprzedaży nie więcej niż
15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”), w
tym:
1) nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez
Mateusza Pastewkę, oraz
2) nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez Mateusza
Adamkiewicza.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

5. WSKAZANIE, CZY MA ZASTOSOWANIE PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH AKCJI
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY, ORAZ OKREŚLENIE PRZYCZYN WYŁĄCZEŃ LUB
OGRANICZEŃ TEGO PRAWA
Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Walne Zgromadzenie postanowiło o pozbawieniu dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Powody wyłączenia prawa poboru zawiera
opinia Zarządu przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, o poniższej treści:
Treść opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru:
OPINIA
Zarządu Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C
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Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (, w
związku ze zwołanym na dzień 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Live
Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt
uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 136.650,00 zł (słownie: sto
trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie niższej, niż 136.650,10 zł (słownie:
sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej, niż 145.650,00 zł (słownie: sto
czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) i nie wyższą, niż 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1
(słowie: jednej) i nie więcej, niż 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie
większego, niż 90.000 („Akcje serii C”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Akcji serii C.
Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru Akcji serii C
W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C leży w interesie Spółki,
pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej skierowanej do
nieograniczonego grona adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu pod warunkiem udostępnienia
memorandum informacyjnego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu
zapewnienia finansowania dalszego rozwoju Spółki, tj.: produkcję i wydanie nowych gier (z gatunku Symulatory,
Survival oraz City Builder), zrealizowanie pre-produkcji nowych gier w celu zbadania ich potencjału, marketing
efektywnościowy w celu zwiększenia tempa budowania wishlist.
Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii C jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem
pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również
zwiększenia bazy podmiotów wpierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz
generowanych wynikach finansowych.
Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C leży
w interesie Spółki.
Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii C w momencie jej ustalenia.
Mając na uwadze zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz w obszarze, w którym Spółka prowadzi
działalność oraz okres czasu, jaki upłynie pomiędzy podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, a dniem ustalenia ceny
emisyjnej Akcji serii C, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C jest
uzasadnione.
Dotychczasowym akcjonariuszom nie przysługuje też inne prawo pierwszeństwa do objęcia lub nabycia Akcji
Oferowanych.

6. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH OFEROWANE NOWE AKCJE MAJĄ UCZESTNICZYĆ W
DYWIDENDZIE, ZE WSKAZANIEM WALUTY, W JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z
dotychczasowymi akcjami, tj.:
1) przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,
Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od
dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła
rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego;
2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji
po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje
Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie
kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
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Wszystkie Akcje Emitenta dają równe prawo do dywidendy. W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy,
będzie ona wypłacana w złotych polskich.

7. WSKAZANIE PRAW Z OFEROWANYCH NOWYCH AKCJI, SPOSOBU ORAZ PODMIOTÓW
UCZESTNICZĄCYCH W ICH REALIZACJI, W TYM WYPŁATY PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ
PIENIĘŻNYCH, A TAKŻE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI TYCH PODMIOTÓW WOBEC
NABYWCÓW ORAZ EMITENTA
Zawarte w Memorandum informacje o prawach z oferowanych papierów wartościowych, podmiotach
uczestniczących w ich realizacji oraz zakresie odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz
Emitenta, w tym prezentujące rozwiązania wynikające z przepisów prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny. W związku z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie praw
związanych z Akcjami Oferowanymi u doradców prawnych.

7.1. PRAWO DO DYWIDENDY I PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKACH EMITENTA
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk dzieli
się według zasad ustalonych w uchwale walnego zgromadzenia. Zysk może być wyłączony w całości lub części
od podziału i przeznaczony na tworzony w spółce kapitał zapasowy, rezerwowy lub rezerwę utworzoną w celu
umorzenia akcji. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela
się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych
jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego
równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i
zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów
nieodpisanych.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 marca 2021 r., dzień dywidendy w spółce publicznej ustala
zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający
nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli
uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień
przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie
określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej
wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy
wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza
nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody
rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę
zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu
wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Do zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 KSH. O planowanej wypłacie
zaliczek zarząd jest zobowiązany ogłosić co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień,
na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także
dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni
przed dniem rozpoczęcia wypłat. W § 16 ust. 4 Statutu zawarto upoważnienie dla Zarządu do wypłaty
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
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Wypłata dywidendy spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje za pośrednictwem
KDPW, który realizuje zobowiązania Emitenta wobec akcjonariuszy w ten sposób, że organizuje i koordynuje
proces spełniania przez Emitenta świadczeń pieniężnych na rzecz akcjonariuszy. Szczegółowe zasady wypłaty
dywidendy określają postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminu KDPW. Do obsługi
wypłaty zaliczki na poczet dywidendy postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW opisujące wypłatę
dywidendy stosują się odpowiednio. KDPW, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, ponosi odpowiedzialność
za szkody poniesione przez uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW
zobowiązań wynikających z wymienionego regulaminu w takim zakresie, w jakim są one normalnym
następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Przez „uczestnika” należy rozumieć podmioty
wskazane w art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym m.in. Emitenta. Szczegółowe zasady odpowiedzialności
KDPW określa § 13 Regulaminu KDPW.
Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy prawa
cywilnego. Do czasu rejestracji Akcji w KDPW Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec
akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej rejestr
akcjonariuszy.
Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu
przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego.
Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług świadczonych przy
powstaniu Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w podziale zysku Spółki.

7.2. PRAWO GŁOSU
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH, akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. W takiej samej formie powinno zostać dokonane odwołanie pełnomocnictwa. Do
czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu 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, będący jedną z osób wskazanych
powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Do czasu uzyskania przez Spółkę
statusu spółki publicznej Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym
zgromadzeniu.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy
powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Od momentu
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uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz może jednakże głosować jako pełnomocnik innego
akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej. W takim jednak
przypadku akcjonariusz winien ujawnić swemu mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Nie może również udzielić dalszego pełnomocnictwa oraz ma obowiązek
głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez swego mocodawcę.
W przypadku udzielenia ustanowienia przez akcjonariusza pełnomocnika, pełnomocnik ponosi
odpowiedzialność wobec akcjonariusza oraz Emitenta na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.

7.3. PRAWO DO UDZIAŁU W NADWYŻKACH W PRZYPADKU LIKWIDACJI
Zgodnie z art. 474 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział tego majątku
między akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli. Statut Emitenta nie zawiera postanowień co do uprzywilejowania określonych akcji w
zakresie przyznania im prawa pierwszeństwa przy podziale majątku.

7.4. POSTANOWIENIA W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI
Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (tzw. umorzenie
dobrowolne). Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone otrzyma wynagrodzenie w zamian za umorzone
akcje, chyba że zgodzi się na umorzenie bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane
częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna
określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia
kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie statutu w sprawie
umorzenia akcji powinna być umotywowana. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym
powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie
ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Powyższego obowiązku nie stosuje się do umorzenia w pełni pokrytych akcji:
1) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która
zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału, lub
3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im
świadectw użytkowych, o ile statut będzie dopuszczać ich wydanie.
Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w
punkcie 2 powyżej, od chwili spełnienia świadczenia przez spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie
można wykonywać praw udziałowych. W zamian za akcje umorzone spółka może wydawać świadectwa
użytkowe imienne lub na okaziciela, bez określonej wartości nominalnej.

7.5. PRAWO POBORU
W wykonaniu prawa poboru akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w
całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w
porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd jest przy tym zobowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu
pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź
sposób jej ustalenia.
Wyłączenie prawa poboru akcji jest niedopuszczalne, gdy:
1) 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;
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2)

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.

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Treść
ogłoszenia została określona w art. 434 § 2 i 3 KSH oraz art. 440 KSH.
Przepisów art. 434 KSH oraz art. 440 § 1 nie stosuje się do subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej
prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów Rozporządzenia 2017/1129
albo przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi,
co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.
Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:
1) jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy
przyznać taki procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale
zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części
akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte,
2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być wyższa niż liczba akcji, na
które złożył on zamówienie,
3) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydziela według swego uznania, jednak po
cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Walne zgromadzenie może przy tym uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie.
Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w
prospekcie albo memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów
- w dokonanym ogłoszeniu. Wskazany w prospekcie lub memorandum informacyjnym termin, do którego
akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia
udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu albo memorandum informacyjnego.
Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie
dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru
przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, zarząd przydziela
proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej zarząd przydziela według swojego
uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Szczegółową treść zapisu na akcje określa art. 437 § 1-21 KSH. Zapis może zostać sporządzony w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i
opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis
powinien być złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej. Przyjęcie zapisu może być poświadczone
pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym podpisem. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga
poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem
terminu jest nieważny. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o
których mowa w art. 437 § 2 KSH, a w przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej nieważne jest
oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w art. 437 § 2 pkt 1-3 i 5 KSH,
oraz nieopatrzone podpisem, o którym mowa w art. 437 § 1 zdaniu drugim KSH. Dodatkowe postanowienia
nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych.
Jeżeli całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych akcji nie zostanie subskrybowana i należycie
opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. W terminie dwóch tygodni po
upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia kapitału
zakładowego do skutku w pismach, w których były opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie
wezwać subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy
niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej lub od dnia otrzymania listu poleconego
przez akcjonariusza.

65

Memorandum Informacyjne Live Motion Games Spółka Akcyjna

Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została subskrybowana i należycie opłacona,
zarząd powinien dokonać, w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji, przydziału akcji
subskrybentom zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby
i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji należy wyłożyć najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału
akcji i pozostawić do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
Osoby, którym akcji nie przydzielono, należy wezwać do odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch
tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji.
Wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje za
pośrednictwem KDPW, na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminie
KDPW.
Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, KDPW ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW zobowiązań wynikających z wymienionego
regulaminu w takim zakresie, w jakim są one normalnym następstwem jego zawinionego działania lub
zaniechania. Przez „uczestnika” należy rozumieć podmioty wskazane w art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym
m.in. Emitenta.
Szczegółowe zasady odpowiedzialności KDPW określa § 13 Regulaminu KDPW.
Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy prawa
cywilnego.

7.6. INNE PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA
Poza uprawnieniami korporacyjnymi określonymi powyżej, akcjonariuszom Spółki przysługują w szczególności
niżej wskazane prawa:
1) prawo zbywania i obciążania akcji, w tym ustanawiania na nich zastawu i użytkowania;
2) prawo uzyskiwania informacji z rejestru akcjonariuszy;
3) prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jeżeli
żądanie zostanie zgłoszone najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem;
4) prawo przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w
lokalu Zarządu oraz prawo żądania wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub też
jej nieodpłatnego przesłania pocztą elektroniczną;
5) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli z takim żądaniem występuje akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi
dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej;
6) prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad;
7) prawo żądania dokonania przez najbliższe walne zgromadzenie wyboru rady nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady
nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego
zgodnie z art. 385 § 3 KSH;
8) prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem zgodnie z art. 407 § 2 KSH;
9) prawo do uzyskania informacji o Spółce zgodnie z art. 428 KSH;
10) prawo przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał;
11) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w KSH;
12) prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji
(przymusowy wykup), jeśli akcjonariusz spółki publicznej, 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, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, na warunkach
określonych w art. 82 Ustawy o Ofercie;
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13) prawo zażądania wykupienia posiadanych przez akcjonariusza spółki publicznej akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, które można złożyć
na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego
progu przez innego akcjonariusza, na warunkach określonych w art. 83 Ustawy o Ofercie;
14) prawo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, by Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem
jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym
mowa powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie,
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych;
15) prawo wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Spółce szkody, jeżeli Spółka nie wytoczy
takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę;
16) prawo żądania, by spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów,
jakie spółka handlowa posiada w Emitencie, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie
porozumień z innymi osobami.

8. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY
PRZYSZŁOŚCI
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod
uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego
charakteru dla zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zdolność do wypłat dywidendy jest uzależniona od
uzyskiwanego Spółkę zysku.
Emitent nie posiada sformalizowanej polityki dywidendowej. Rekomendacja Zarządu co do ewentualnej wypłaty
dywidendy uzależniona będzie od szeregu czynników warunkujących działalność Spółki oraz od specyfiki branży,
w której ona działa. Jednakże mając na uwadze wczesny etap rozwoju Spółki, a także dążenie do samodzielnego
przeprowadzania procesów produkcyjnych i wydawniczych, Spółka w pierwszej kolejności przeznaczać będzie
wygenerowane nadwyżki na finansowanie tychże prac,

9. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I
OBROTEM NOWYMI AKCJAMI
Zawarte w Memorandum informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem papierami wartościowymi, w tym prezentujące rozwiązania wynikające z przepisów prawa, mają
charakter wyłącznie informacyjny. W związku z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć szczegółowych informacji
dotyczących powyższego zakresu u doradców prawnych, doradców podatkowych lub księgowych.

9.1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez
względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przy czym za osobę mającą miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych
(ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z posiadania lub obrotu akcjami można wyróżnić dwa zasadnicze
źródła powstania dochodu – tj. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (m.in.
przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartość majątku otrzymanego w
związku z likwidacją spółki) oraz przychody z odpłatnego zbycia akcji.

9.1.1. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie)
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w art.
30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, 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, podatek płatnik pobiera według stawki określonej powyżej od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku, zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o PIT,
podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, są obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów)
określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w
zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a Ustawy o PIT.
Stosownie do art. 30a ust. 6 Ustawy o PIT zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy
o PIT, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust.
5a, 5d i 5e Ustawy o PIT. Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT, nie łączy się
z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o PIT.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, co do zasady Spółka ma obowiązek pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub
wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT. Zgodnie przy tym z art. 41 ust. 4d
Ustawy o PIT, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust.
1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 Ustawy o
PIT pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli
dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami
wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za
pośrednictwem tych podmiotów. Powyższe stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o
CIT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z
działalnością tego zakładu. Stosownie do art. 41 ust. 10 Ustawy o PIT, w zakresie papierów wartościowych
zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art.
30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5
pkt 1, 3 lub 6 Ustawy o PIT są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z
tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji
posiadacza rachunku zbiorczego. Powyższe stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o
CIT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z
działalnością tego zakładu.
Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT, jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat
(świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w
art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o PIT przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł, płatnik jest
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obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i
art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia
lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona
została kwota, o której mowa w art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT, wypłacone należności przelicza się na złote według
kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub
wartości pieniężnych.
Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych
podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4
Ustawy o PIT, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT.
Przepisu art. 41 ust. 12 nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:
1) 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;
2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 41 ust. 4aa Ustawy o PIT, nie posiada wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki
podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie
przesłanek, o których mowa w art. 44f ust. 4 pkt 4 oraz 5 Ustawy o PIT.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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 (świadczenia) lub postawienia do dyspozycji
pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT.

9.1.2. Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z
odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w
postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego
dochodu. Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:
1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g Ustawy o PIT, lub
art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy o PIT,
2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Ofercie, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT,
3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT,
4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w
spółdzielni a kosztami uzyskania
5) przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c Ustawy o PIT,
6) różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e Ustawy o PIT,
7) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł
- osiągnięta w roku podatkowym.
Przepis art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe
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pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
Przepisu art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w
wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku opodatkowanie następuje na zasadach właściwych
dla opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej.
Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c Ustawy o PIT.
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osiąga dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1
Ustawy o PIT, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od
podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu
zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt 1 Ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w
zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 Ustawy
o PIT, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z
nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian
za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny
podatek dochodowy. Do dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, przepis art. 30a ust. 3 Ustawy
o PIT stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o PIT, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po
roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych
wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów
opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 Ustawy o PIT,
przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek
dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT.

9.1.3. Danina solidarnościowa
Zgodnie z art. 30h ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w
wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka
ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i
9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f Ustawy o PIT po ich pomniejszeniu o:
1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a Ustawy o PIT,
2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT
- odliczone od tych dochodów.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa
powyżej, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 Ustawy o PIT
wykazywane w:
1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 Ustawy o PIT, jeżeli podatek wynikający z
tego rozliczenia jest podatkiem
2) należnym,
3) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa Ustawy o PIT
- których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie
deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu
terminu, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z art. 30h ust. 4 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, o których mowa w art. 30h ust. 1 Ustawy o PIT, są
obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według
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udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę
solidarnościową.

9.1.4. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
Zgodnie z art. 30da ust. 1 Ustawy o PIT, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:
1) 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
2) 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.
Zgodnie z art. 30da ust. 2 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków
podlega:
1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego
Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego
składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego
podmiotu;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w
części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego
podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.
W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od
dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w art. 30da ust. 2 pkt 2 Ustawy o PIT,
podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa
w funduszach kapitałowych, zwane dalej "majątkiem osobistym", jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie
poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 30da ust. 2
pkt 1 Ustawy o PIT, obejmuje w szczególności sytuację, w której:
1) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, przenosi do swojego zagranicznego zakładu
składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, przenosi do państwa swojej rezydencji
podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność
gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością
gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
3) podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT przenosi do innego państwa całość albo część
działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład.
Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej,
nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień
jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość
podatkową. Wartość rynkową składników majątku podatnika objętych małżeńską wspólnością majątkową
określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych składników majątku.
Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów,
gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku w
przypadku, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami, do celów opodatkowania podatkiem dochodowym nie
uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego składnika majątku.
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Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów z
niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego
przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osiąga
również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie
opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody
(przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu
w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości
dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość
rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, oraz w tym terminie wpłacić
podatek należny. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku
przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są składać
deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki, oraz w tym
terminie wpłacić podatek należny.
Przepisów art. 30da nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie
przekracza kwoty 4 000 000 zł. W przypadku małżonków, o których mowa w art. 30da ust. 9 Ustawy o PIT, limit
wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków.
Zgodnie z art. 30dc ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków
nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony,
nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością
przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego
państwa;
2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy
przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności.
W przypadku, o którym mowa powyżej, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w
art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 Ustawy o PIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w
roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 30dc ust. 3 Ustawy o PIT, jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został przeniesiony poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka niebędąca osobą prawną, która przenosiła składnik majątku, została
przejęta przez spółkę albo podatnik przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę
kapitałową, wartość rynkowa składnika majątku, zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30da ust. 1 Ustawy o PIT. W
przypadku, o którym mowa w art. 30dc ust. 3 Ustawy o PIT, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu
skarbowego deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w terminie 7 dni od dnia przejęcia lub
przekształcenia oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli wartość składnika majątku, o którym mowa
w art. 30dc ust. 3 Ustawy o PIT, oraz wartość składników majątku, o których mowa w art. 30db ust. 1 Ustawy o
PIT, przekracza łącznie kwotę 4 000 000 zł, w deklaracji podatnik obowiązany jest wykazać do opodatkowania
wszystkie przeniesione składniki majątku.
Zgodnie z art. 30dd ust. 1 Ustawy o PIT, zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:
1) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w
przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
realizującym te cele - w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub majątku tej
organizacji;
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2)

składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z
wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.

Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 21 i art. 24 Ustawy o PIT, nie mają zastosowania do
podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
Zgodnie z art. 30dh ust. 1 Ustawy o PIT, w przypadku gdy przenoszącym składnik majątku jest spółka niebędąca
osobą prawną, przepisy art. 30da-30dg Ustawy o PIT oraz przepisy wydane na podstawie art. 30di Ustawy o PIT
stosuje się do podatników posiadających prawa do udziału w zyskach takiej spółki. W takim przypadku przepisy
art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT stosuje się odpowiednio. Ilekroć przy tym w art. 30dh ust. 1 i art. 30da-30dg Ustawy o
PIT jest mowa o składniku majątku, rozumie się przez to również przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część
przedsiębiorstwa.
Przepisy art. 30dh ust. 1 i 2 Ustawy o PIT, art. 30da-30dg Ustawy o PIT oraz przepisy wydane na podstawie art.
30di Ustawy o PIT stosuje się odpowiednio do:
1) nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składnika majątku,
2) wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia
– jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości albo w
części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

9.2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Zgodnie z Ustawą o CIT podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki
kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw
w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółki niemające osobowości prawnej mające 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. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających
osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, tworząc podatkową grupę kapitałową.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z
realizacji praw z nich wynikających;
2) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej
osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania
lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji),
ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej
spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub
osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
3) niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a Ustawy o CIT.
Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się poza morzem
terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego
i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego
i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
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9.2.1. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT
przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu
(dochodu).
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j Ustawy o CIT, z wyjątkiem dochodów
uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1
Ustawy o CIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w lit. (a), jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w lit. (b), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w lit. (a);
4) spółka, o której mowa w lit (b), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te
należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z
tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka,
o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o CIT, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za
zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT 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.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, stosuje się:
1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Przepisy art. 22 Ustawy o CIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art.
22 Ustawy o CIT stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o CIT, przepisów art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT nie stosuje się,
jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:
1) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;
2) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub
innych czynności, a sposób działania był sztuczny.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, 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 CIT, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym
u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako
płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2b i 2d Ustawy o CIT, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o CIT.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika
dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1
Ustawy o CIT, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 Ustawy o CIT, 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 CIT, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1
oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie
przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1, 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 CIT, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust.
4 Ustawy o CIT, 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 CIT, mającą siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
2) 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o CIT, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1
lub w art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT,
płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT od łącznej wartości
dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem
posiadacza rachunku zbiorczego. W tym przypadku przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o
CIT nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy o CIT, w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a Ustawy o CIT do
poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność
jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza
rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o CIT, w przypadku wypłat należności z tytułu:
1)
odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT,
2)
przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g Ustawy o CIT, uzyskanych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych
- obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych
podmiotów. Powyższe stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT w zakresie, w
jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy o CIT, 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
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udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w
art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT przekracza kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT,
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące
przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT, 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 CIT od nadwyżki ponad kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT:
1) z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o CIT;
2) 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT, w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust.
1 Ustawy o CIT, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 2 lub art. 22 ust. 4
pkt 2 Ustawy o CIT, albo zagranicznego zakładu takiej spółki, jeżeli łączna kwota należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym
u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, osoby prawne i
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłat tych należności mogą zastosować
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, na podstawie obowiązującej opinii o
stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b Ustawy o CIT.
Przepisu art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z
dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy opinia o stosowaniu
zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-4d i 6 Ustawy o CIT lub stan
faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii. Jeżeli rok podatkowy płatnika jest
dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, oblicza się jako iloczyn
1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych
należności. Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, nie jest możliwe poprzez
wskazanie roku podatkowego płatnika, zasady określone w art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio
w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku, w odniesieniu do
obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla roku obrotowego, nie dłuższego jednak
niż 23 kolejne miesiące. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy
przekroczona została kwota, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłacone należności przelicza się na
złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień wypłaty. Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego
podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 26 ust. 7a Ustawy o CIT, przepisu art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył
oświadczenie, że:
1) 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;
2) po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, 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 CIT.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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 z tytułów wymienionych w art. 21 ust.
1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o CIT, płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:
1) art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT - informację o wysokości pobranego podatku,
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2)

art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku
- sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi
skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze Ustawy o
CIT.
Informację, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 Ustawy o CIT, sporządzają i przekazują również podmioty, które
dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, gdy na
podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku.
Podatnicy, o których mowa w 26 ust. 1a Ustawy o CIT, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny
zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy o CIT, jeżeli
dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie
pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym mowa w art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, zostały wydatkowane
na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1 Ustawy o CIT. Podatek, o którym mowa powyżej, wpłaca się do 20
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wydatku.

9.2.2. Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia
usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn
ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten
przychód w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa powyżej, rzeczy, praw majątkowych
lub usług określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego
samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia
albo świadczenia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej
tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania
przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia
odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie
odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli
wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii
biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie
lub nabycie udziałów, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania
przychodu z odpłatnego zbycia tych, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez
emitenta papierów wartościowych.
Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. wartością świadczeń
uzyskaną z tytułu zbycia akcji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji. Dochody osiągane przez
podatników z tytułu odpłatnego zbycia akcji podlegają zsumowaniu z pozostałymi dochodami osiąganymi przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i są opodatkowane według stawki procentowej określonej
w art. 19 ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o CIT, 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. Zaliczki miesięczne winny być wpłacane w
terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego
podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem, że
podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty
złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać
zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku
kalendarzowego. Zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po
kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w
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terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni
kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Zgodnie z art. 27 Ustawy o CIT, zeznanie roczne o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym
podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym
terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu
a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

9.2.3. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o CIT, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi 19% podstawy
opodatkowania. Zgodnie z art. 24f ust. 2 Ustawy o CIT, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z
niezrealizowanych zysków podlega:
1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego
Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego
składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego
podmiotu;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku
której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia
składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub
zarządu do innego państwa.
Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji podatkowej,
o której mowa w art. 24f ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji
podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem
podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień
jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość
podatkową. Wartość rynkową składnika majątku określa się:
1) zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o CIT - w przypadku papierów wartościowych oraz składników majątku, z
których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk;
2) zgodnie z art. 11c Ustawy o CIT - w pozostałych przypadkach.
Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów,
gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Wartości podatkowej nie ustalają podatnicy, o których
mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, określający dochód w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźników, o
których mowa w art. 9 ust. 2a Ustawy o CIT. Jeżeli przyjęta przez podatnika do opodatkowania dochodu z
niezrealizowanych zysków wartość składnika majątku bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega od
jego wartości rynkowej i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów z niezrealizowanych zysków albo
wykazuje te dochody w zaniżonej wysokości, dochody podatnika oraz należny podatek od dochodów z
niezrealizowanych zysków określa organ podatkowy.
Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów z
niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego
przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, osiąga
również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie
opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody
(przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu
w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Przepis art. 7
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ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. W przypadku podatkowych grup kapitałowych dochody
(przychody) z niezrealizowanych zysków ustala się jako sumę dochodów wszystkich spółek tworzących tę grupę.
Zgodnie z art. 24g ust. 1 Ustawy o CIT, opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków nie
stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie
dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością
przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego
państwa;
2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy
przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności;
3) przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych
prawem Unii Europejskiej dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości
dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód
z niezrealizowanych zysków, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. W przypadku, o którym mowa w art.
24g ust. 3 Ustawy o CIT, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację o wysokości dochodu
z niezrealizowanych zysków do 7 dnia poprzedzającego dzień ustania bytu prawnego podatnika oraz w tym
terminie wpłacić podatek należny.
W przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 1 Ustawy o CIT, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu,
o którym mowa w art. 27 Ustawy o CIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w
roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych od pierwszego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym składnik majątku został przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustanie
byt prawny podatnika, w tym w drodze jego likwidacji lub przejęcia przez inny podmiot - wartość rynkowa
składnika majątku, zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 24h ust. 1 Ustawy o CIT, zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków:
1) składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego,
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - w przypadku gdy podatnik nie posiada praw
do udziału w zysku lub majątku tej organizacji;
2) składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z
wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.
Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 12 oraz art. 17 Ustawy o CIT, nie mają zastosowania
do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
Przepisy art. 24f-24k Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio do:
1) nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składnika majątku,
2) wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia
- jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości albo w
części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

9.3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega
nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw
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majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. akcji spółek mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), w szczególności tytułem dziedziczenia lub darowizny.
Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego pomiędzy
spadkobiercą (darczyńcą) a podatnikiem oraz od łącznej wartości nabywanych przez podatnika przedmiotów
majątkowych.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i
ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z
dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn przewiduje również zwolnienie od podatku od spadków i darowizn
nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo,
ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą oni nabycie akcji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6
miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie
6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego,
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie
podstawy opodatkowania. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których
podatek jest pobierany przez płatnika.

9.4. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają określone czynności cywilnoprawne w tym umowy
sprzedaży oraz zamiany praw majątkowych, umowy depozytu nieprawidłowego, zmiany tych umów, jeżeli
powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, oraz
orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak
powyżej określone czynności cywilnoprawne.
Podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem
danej czynności.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży co do zasady na kupującym. Z
uwzględnieniem szczegółowych postanowień art. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych.
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określone w Ustawie o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych
uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności cywilnoprawnej oraz jej przedmiotu. W przypadku sprzedaży
akcji stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej nabywanych akcji.
Nie podlega jednakże opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych,
będących instrumentami finansowymi (i) na rzecz firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
(ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Podatnicy są obowiązani złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według
ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.
Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,
według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej
trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub
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praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania
pierwszej z nich.

10. WSKAZANIE STRON UMÓW O GWARANCJĘ EMISJI I ICH ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ, O ILE
EMITENT ZAWARŁ TAKIE UMOWY
Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o gwarancję emisji.

11. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH NOWYCH AKCJI
Oferta Publiczna przeprowadzana na podstawie niniejszego Memorandum obejmuje:
1) ofertę publiczną 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych Spółkę (Akcje Nowej Emisji) oraz
2) publiczną ofertę sprzedaży nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Sprzedawane) z czego:
⁃ nie więcej niż 10.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Pastewkę,
⁃ nie więcej niż 5.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez Mateusza Adamkiewicza.
łącznie stanowiących Akcje Oferowane.
Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozróżniania na etapie składania
zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą
być przydzielone zarówno Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane.
Oferta Publiczna nie jest podzielona na transze.

11.1.

GRUPA INWESTORÓW, DO KTÓRYCH OFERTA JEST KIEROWANA

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane są osoby fizyczne i osoby prawne oraz
jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu
przepisów Prawa Dewizowego.
Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju
swego pochodzenia.
Zapisy na Akcje Oferowane składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie
na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu
Memorandum Informacyjnego zapisy odrębnych inwestorów.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na
rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę
osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Akcje Oferowane.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Memorandum nie może być traktowane jako propozycja,
oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert nabycia akcji w jakiejkolwiek innej
jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Dom Maklerski BDM S.A. oferując Akcje Oferowane będzie przestrzegać i stosować się do postanowień przepisów
prawa dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym w szczególności właściwych przepisów
wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz
zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, w szczególności Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych.
Zgodnie z wymogami przepisów prawa, o których mowa powyżej:
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−

−
−
−

Dom Maklerski BDM S.A. dokonuje oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oferowanych
swoim klientom. Dokonując takiej oceny, Dom Maklerski BDM S.A. bierze pod uwagę indywidualną
sytuację klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym;
na podstawie informacji o kliencie Dom Maklerski BDM S.A. dokonuje przypisania klientowi właściwej
dla niego grupy docelowej;
jeśli w stosunku do danego klienta Akcje Oferowane znajdą się poza grupą docelową, do której został
przypisany, pracownicy Dom Maklerski BDM S.A. nie będą oferować mu nabycia Akcji Oferowanych;
w przypadku gdy Akcje Oferowane znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta,
oferowanie Akcji Oferowanych temu klientowi będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji w której
nabycie lub objęcie nastąpi wyłącznie z inicjatywy klienta.

Dom Maklerski BDM S.A. jest zobowiązany do spełniania wymogów w zakresie zarządzania produktami
inwestycyjnymi określonymi w (a) MIFID II; (b) art. 9 i 10 Dyrektywy 2017/593; oraz (c) Ustawie o Obrocie i aktach
wykonawczych (dalej łącznie Wymogi w zakresie zarządzania produktami MiFID II). Akcje Oferowane mogą być
aktywnie oferowane do następujących grup inwestorów: (a) Uprawnionych Kontrahentów, (b) Klientów
Profesjonalnych, (c) Klientów Detalicznych, będących klientami Domu Maklerskiego BDM S.A., co do których
Dom Maklerski BDM S.A. dokonał oceny wiedzy lub doświadczenia klienta w zakresie inwestowania na rynku
finansowym i uznał, że inwestycja w Akcje Oferowane jest dla danego Klienta Detalicznego odpowiednia, a także
Klientów Detalicznych, którzy nabywają Akcje Oferowane za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A.
świadczącego usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych oraz Klientów Detalicznych, dla których Domu Maklerskiego BDM świadczy usługi
doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do akcji.
Ze względu na publiczny charakter Oferty, Dom Maklerski BDM S.A. może dopuścić przyjmowanie zapisów, w
szczególności składanych przez kanały internetowe, od działających z własnej inicjatywy klientów, co do których
Dom Maklerski BDM S.A. nie dokonał oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentu finansowego.
Zwraca się również uwagę na obowiązek wskazany w art. 83a ust. 4 Ustawy o Obrocie istniejący po stronie Firmy
Inwestycyjnej dotyczący rejestrowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów nagrań oraz innych
nośników informacji sporządzanych lub otrzymywanych w związku ze świadczonymi usługami dotyczącymi
przyjmowania zapisów nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej, jak
również obowiązek sporządzania na trwałym nośniku protokołów notatek lub nagrań z rozmów
przeprowadzonych w bezpośredniej obecności inwestora w związku z przyjmowaniem zapisów na Akcje
Oferowane.

11.2.

TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI

Oferta Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Memorandum.
Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących terminach:
Publikacja Memorandum
Przyjmowanie zapisów
Dzień przydziału Akcji

3 marca 2021 r.
od 4 do 17 marca 2021 r.
19 marca 2021 r.

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych
terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku
przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu
rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na
okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później
niż w dniu tego wcześniejszego terminu.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości memorandum Informacyjnego
lub suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą udostępnienia
suplementu do memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie
komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.
Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum, przy
czym termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.
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Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych będących przedmiotem niniejszej
Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Spółka zakłada, że wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 roku, jednak termin
ten może ulec opóźnieniu, w tym z przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z rejestracją podwyższenia
kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz przeprowadzeniem procesu rejestracji Akcji
Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO.

11.3.

ZASADY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZAPISÓW, TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty Publicznej jest:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Firma Inwestycyjna może, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, nabywać Akcje, a następnie je
posiadać, zbywać lub rozporządzać nimi w inny sposób. Firma Inwestycyjna przekazywała będzie informacje o
nabywaniu i zmianie stanu posiadania Akcji jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji
będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
Zapisy na Akcje składane będą za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.
Zapis na akcje może zostać złożony przez Inwestora Firmie Inwestycyjnej w każdym z Punktów Obsługi Klienta, w
godzinach obsługi klientów, w terminie przyjmowania zapisów. Lista POK Domu Maklerskiego BDM S.A. dostępna
jest na stronie internetowej http://www.bdm.com.pl/poki. Zapis na Akcje Oferowane może zostać również
złożony przez Inwestora w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu
uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w tym w formie elektronicznej,
inwestorzy powinni skontaktować się z Firmą Inwestycyjną.
Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 Akcję Oferowaną i nie więcej niż na liczbę Akcji Oferowanych tj.
105.000 Akcji oferowanych. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą, niż liczba Akcji
Oferowanych, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Akcji Oferowanych.
Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane. W żadnym przypadku łączna liczba akcji, określona
w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Akcji Oferowanych.
Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w Firmie Inwestycyjnej
przyjmującej zapis wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Szczegółowe zasady działania przez
pełnomocnika określają procedury Firmy Inwestycyjnej.
Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, na co najmniej 3 egzemplarzach, chyba
że zapis składany jest w formie elektronicznej. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub
niepełnego wypełnienia formularza zapisu na akcje ponosi inwestor składający zapis.
Wzór formularza zapisu na Akcje Oferowane będzie udostępniany przez Firmę Inwestycyjną.
Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, ani
rachunku zbiorczego, powinni otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny.
Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych.
Brak wpłaty w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu.
Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
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Każdy inwestor będzie zobowiązany do wskazania w formularzu zapisu na Akcje Oferowane wszystkich
wymaganych informacji oraz złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń i upoważnień, w tym upoważnienia
dla Firmy Inwestycyjnej do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę zawodową, w tym informacji
związanych ze złożonym zapisem na Akcje Oferowane, w zakresie wymaganym do zakończenia Oferty, oraz
upoważnienie dla Firmy Inwestycyjnej i Oferujących do otrzymania takich informacji.
Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego Inwestora m.in., że:
− zapoznał się z treścią Memorandum i akceptuje jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki;
jest świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać
podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym;
− akceptuje warunki Oferty Publicznej, w tym akceptuje zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadza się
na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Memorandum,
w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonym zapisie lub
nieprzydzielenie żadnych Akcji Oferowanych;
− jest świadomy, że Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich
rozróżniania na etapie składania zapisów, w konsekwencji czego mogą zostać przydzielone zarówno
Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane.

11.4.
ZASADY, MIEJSCE I TERMIN DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH
NIEDOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych
zapisem i ich ceny. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna
w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.
Wpłaty na akcje dokonywane powinny być w PLN.
Wpłata na akcje musi być uiszczona w całości najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu.
Brak wpłaty lub wpłata niepełna w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje nieważność
całego zapisu.
Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
− numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
− imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
− adnotację „Wpłata na akcje Live Motion Games”.

11.5.
INFORMACJE O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO UCHYLENIA SIĘ OD
SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU WRAZ Z WARUNKAMI, JAKIE MUSZĄ BYĆ
SPEŁNIONE, ABY TAKIE UCHYLENIE BYŁO SKUTECZNE
Złożony zapis jest nieodwołalny. Osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych jej
Akcji Oferowanych na jej rachunku papierów wartościowych lub odpowiednim rachunku zbiorczym, chyba że
wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.
Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych przed publikacją suplementu,
przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po
publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność,
wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania.
Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność
odnosząca się do informacji zawartej w Memorandum, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych,
które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie ważności Memorandum, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w
suplemencie do Memorandum. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum
Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum.
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Wycofanie zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w
dowolnym punkcie obsługi klienta Firmy Inwestycyjnej, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia
suplementu do Memorandum I. Prawo wycofania zgody na subskrypcję nie dotyczy przypadku, w którym
suplement do niniejszego Memorandum zostanie udostępniony w związku z błędami w treści Memorandum I, o
których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które
zaistniały, lub o których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Spółka i
Oferujący mogą dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu na wycofanie
zgody na subskrypcję przez inwestora.
Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na zapisy, co do których wycofano zgodę na subskrypcję, nastąpi
zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań
lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji
Oferowanych.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub
suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do
Memorandum, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w
sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

11.6.

TERMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI

Przydział zostanie dokonany przez Emitenta i będzie dotyczył zarówno Akcji Nowej Emisji jak i Akcji
Sprzedawanych, zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Oferujących.
Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozróżniania na etapie składania
zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Oferty Publicznej mogą
być przydzielone zarówno Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane.
W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na które złożyli zapisy Inwestorzy, nie przekroczy liczby Akcji
Oferowanych, Inwestorom zostaną przydzielone w pierwszej kolejności Akcje Nowej Emisji, a następnie Akcje
Sprzedawane, proporcjonalnie do puli Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży w Ofercie Publicznej
przez każdego z Oferujących, w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów.
W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów będzie większa niż
liczba Akcji Oferowanych:
- w pierwszej kolejności zostaną przydzielone Inwestorom Akcje Nowej Emisji, na zasadach proporcjonalnej
redukcji każdego ze złożonych zapisów,
- następnie Inwestorom przydzielane będą Akcje Sprzedawane (proporcjonalnie do puli Akcji Sprzedawanych
oferowanych do sprzedaży w Ofercie Publicznej przez każdego z Oferujących) na zasadach proporcjonalnej
redukcji części każdego ze złożonych zapisów, w stosunku do której nie nastąpił przydział Akcji Nowej Emisji.
Na każdym z etapów przydziału ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nieprzyznane w wyniku
zaokrągleń zostaną przydzielone Inwestorom kolejno w odpowiedzi na zapisy, które opiewały na największą
liczbę Akcji Oferowanych, aż do całkowitego wyczerpania puli akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku
równej liczby Akcji Oferowanych w złożonym zapisie o kolejności przydziału zadecyduje losowanie.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od
zapisu.
Nie przewiduje się wydawania potwierdzeń nabycia Akcji Oferowanych. Inwestorzy uczestniczący w Ofercie
zostaną powiadomieni o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych przez Firmę Inwestycyjną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i umową (umowami) zawartą (zawartymi) z danym Inwestorem.
Przeniesienie własności Akcji Sprzedawanych, które nastąpi w wyniku przydziału zostanie odzwierciedlone w
rejestrze akcjonariuszy. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy dla Akcji Emitenta jest Dom Maklerski
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BDM S.A. Wpis w rejestrze akcjonariuszy, nastąpi niezwłocznie po przydziale, ale nie później niż w terminie
siedmiu dni od dnia przydziału.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Nowej Emisji Spółka zamierza złożyć do KDPW wniosek
o rejestrację wszystkich Akcji, w tym Akcji Oferowanych, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez KDPW. Po decyzji KDPW Akcjom Spółki zostanie nadany kod ISIN i następnie Akcje Oferowane zostaną
zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów zgodnie ze złożonymi dyspozycjami
deponowania. Do czasu zarejestrowania akcji w KDPW będą one zapisane w rejestrze akcjonariuszy
prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A.

11.7.

ZASADY ORAZ TERMIN ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na Akcje Oferowane będzie dokonane w dniu
przydziału Akcji Oferowanych.
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi nie zostanie przydzielona żadna Akcja
Oferowana lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis
lub wpłata zostaną uznane za nieważne, zwrot nadpłaconych kwot nastąpi do 7 dni roboczych następujących
bezpośrednio po dniu przydziału Akcji Oferowanych. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie
nadpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek prowizji oraz bez odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot zostanie dokonany
na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonym zapisie.
W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Publicznej suplementu do Memorandum, na
podstawie którego Inwestor wycofał zgodę na subskrypcję Akcji Oferowanych, zwrot wpłaconej kwoty dokonany
zostanie na rachunek bankowy wskazany w złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia
do Firmy Inwestycyjnej, oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych. Wpłaty
zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

11.8.
PRZYPADKI, W KTÓRYCH OFERTA PUBLICZNA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB
EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA
Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli:
1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co
najmniej jedną Akcję, lub
2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu
Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynikającą z
emisji Akcji, lub
3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji.
Nie można wykluczyć zawieszenia Oferty bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty, przez Emitenta
działającego również w imieniu Oferujących w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych na podstawie udzielonych
przez nich pełnomocnictw.
Emitent może w każdym czasie podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. Jeżeli odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Emitent nie będzie zobowiązany do
podania powodów takiego odstąpienia. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania
zapisów może mieć miejsce jedynie, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że dojdzie do
objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały lub zostaną zaoferowane do objęcia, albo zdarzenia, które
mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów Akcji Oferowanych. W szczególności może
to dotyczyć następujących zdarzeń: (i) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, które
mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,
lub (ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, lub (iii)
inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji
Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla Emitenta.
Po publikacji niniejszego Memorandum informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana
do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum.
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Emitent może w dowolnej chwili zawiesić przeprowadzenie Oferty. Jeżeli zawieszenie nastąpi przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Emitent nie będzie zobowiązany do podania powodu takiego zawieszenia.
Zawieszenie przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może mieć miejsce jedynie, jeżeli
wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia wszystkich Akcji
Oferowanych lub które to zdarzenia mogą powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów Akcji
Oferowanych.
Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia.
Podjęcie decyzji o wznowieniu Oferty nastąpi w każdym razie w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było
dalej prawnie możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 KSH.
Decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum,
w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum.
Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie złożone
zapisy pozostaną skuteczne, przy czym Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji przed
publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia
udostępnienia suplementu do Memorandum.
Jeżeli do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie
złożone zapisy będą bezskuteczne.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a składający zapisy w przypadku: (i) odstąpienia przez
Spółkę lub (ii) w przypadku zawieszenia Oferty, nie są uprawnieni do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu
wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych. Zwrot dokonanych
wpłat na Akcje Oferowane objęte zapisami, co do których wycofano zgodę na subskrypcję akcji w związku z
zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie
do 7 dni od dnia wycofania zgody na subskrypcję akcji. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane w przypadku
odstąpienia przez Spółkę od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną
przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie do 7 dni od dnia opublikowania informacji o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty, podanej do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane
niniejsze Memorandum.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenie nie będzie możliwe po dokonaniu przydziału Akcji
Oferowanych.

11.9.
SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY PUBLICZNEJ DO
SKUTKU ORAZ SPOSÓB I TERMIN ZWROTU WPŁACONYCH KWOT
Informacja o dojściu i niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób
w jaki zostało opublikowane Memorandum.
W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany
zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Publicznej do skutku.
Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot
wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane w złożonych zapisach.

11.10.
SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY
PUBLICZNEJ LUB JEJ ODWOŁANIU
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty Publicznej w sposób, w jaki
zostało udostępnione Memorandum . W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty
Publicznej po rozpoczęciu zapisów, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7
dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej.
Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
suplementu do Memorandum w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum.
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W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy zostaną przez Emitenta
uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje Oferowane nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi
Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje mają natomiast prawo do wycofania zgody na subskrypcję Akcji,
z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum,
na podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone
w miejscu złożenia zapisu na Akcje. Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia do Firmy Inwestycyjnej oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody na subskrypcję Akcji
Oferowanych.
Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot
wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane w złożonych zapisach.
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CZĘŚĆ IV – INFORMACJE O EMITENCIE
1. PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa (firma):

Live Motion Games Spółka Akcyjna

Forma Prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

Telefon:

+48 505 157 741

Adres poczty elektronicznej:

contact@livemotiongames.com

Adres strony internetowej:

www.livemotiongames.com

KRS:

0000862510

REGON:

367099511

NIP:

9512435941

LEI:

259400J0VA97HM6V9Y51

Przepisy prawa zgodnie z którymi Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz innych
działa Emitent:
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
Statutu Spółki

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA
Emitent został utworzony na czas nieokreślony.

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT
Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została powstała w wyniku
przekształcenia spółki Live Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zgodnie z
przepisami KSH, na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Live Motion Games spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przekształcenia
Spółki w Spółkę Akcyjną, zaprotokołowanej przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, prowadzącego
kancelarię notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43 (Repertorium A nr 1689/2020) (Uchwała o Przekształceniu).

4. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE EMITENTA DO WŁAŚCIWEGO
REJESTRU
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000862510
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, licencji lub zgody.

5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA
Spółka została powstała w wyniku przekształcenia spółki Live Motion Games spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z początkowym kapitałem zakładowym w wysokości 133.750,00 zł oraz
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000862510 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 15 października 2020 roku. pod firmą „Live Motion Games” Spółka Akcyjna.
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Emitent został założony przez Michała Kaczmarka (obecnego Prezesa Zarządu i akcjonariusza mniejszościowego)
oraz spółkę dominującą Emitenta - PlayWay S.A.
Istotne wydarzenia w historii Emitenta i jego poprzedników
Data

Zdarzenie

2011

Pierwsze rozmowy dotyczące współpracy prezesa Emitenta Michała
Kaczmarka z Grupą PlayWay; pierwsze niewielkie wspólne projekty
portowania gier z PC na urządzenia mobilne

Kwiecień 2017

Powstanie Live Motion Games Sp. z o.o.. Rozpoczęcie działalności
studia w Warszawie

Listopad 2017

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Car Trader Simulator

Czerwiec 2018

Utworzenie studia w Chorzowie

Sierpień 2018

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Train Station Renovation

Wrzesień 2018

Odroczenie premiery Car Trader Simulator ze względu na
niezadawalającą jakość podczas testów

Styczeń 2019

Nawiązanie współpracy z Gaming Factory S.A. w zakresie produkcji
gier na zlecenie, w modelu, gdzie Gaming Factory S.A. pokrywa koszty
produkcji, a Emitent uzyskuje prawo do udziału w przychodach ze
sprzedaży (revenue share). Współpraca pozwala na (i) pokrycie
kosztów działalności Spółki (ii) rozbudowę zespołów deweloperskich
(iii) zdobycie doświadczenia w produkcji gier

Luty 2019

Podpisanie umowy z Gaming Factory S.A. na produkcję gry Bakery
Simulator

Kwiecień 2019

Podpisanie umowy z Ultimate Games S.A. na port Car Trader
Simulator na platformę Nintendo Switch
Podpisanie umowy z Gaming Factory S.A. na produkcję gry Fat Ex
Courier Simulator

Lipiec 2019

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Chernobyl Liquidators

Lipiec 2019

Podpisanie umowy z Ultimate Games S.A. na port Train Station
Renovation na platformę Nintendo Switch
Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Chernobyl Liquidators
Podpisanie umowy z Gaming Factory S.A. na produkcję gier Sapper
Defuse the Bomb Simulator oraz Gunslingers & Zombies

Sierpień 2019

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Builder Simulator

Styczeń 2020

Decyzja o upublicznieniu Spółki, rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad
procesem wprowadzenia akcji do obrotu

Marzec 2020

Premiera Prologu Train Station Renovation, bardzo dobrze przyjęta
przez rynek (ponad 80% pozytywnych recenzji na platformie Steam)

Kwiecień 2020

Rozpoczęcie sprzedaży gry Train Station Renovation w trybie Early
Access. Sprzedaż gry w pierwszym dniu (około 132 tys. USD) pokrywa
ówczesne skumulowane koszty produkcji. Utrzymanie poziomu
recenzji (powyżej 85% pozytywnych)

Lipiec 2020

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Supermarket Manager
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Sierpień 2020

Informacja o rozpoczęciu prac nad grą Builders of China. Rekordowa
wishlista w pierwszy dzień po ogłoszeniu (1.600)

Październik 2020

Premiera Train Station Renovation

Październik 2020

Premiera pierwszego gameplaya gry Chernobyl Liquidators

Październik 2020

Przekształcenie w spółkę akcyjną

Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021

Zakończenie produkcji gry Gunslingers & Zombies (premiera
15.01.21)
Demo Builder Simulator na Steam Festival
Rozpoczęcie Play Testów Chernobyl Liquidators

6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ
ZASAD ICH TWORZENIA
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku kapitał
(fundusz) własny Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 965 457,43 zł. Na powyższą wartość składały
się:
1)
kapitał własny w wysokości 133 750,00 zł;
2)
kapitał zapasowy w wysokości 2 171 141,26 zł;
3)
pozostałe kapitały rezerwowe, tj. kwoty wpłacone w związku z niezarejestrowanym na dzień 31 grudnia
2020 roku podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B Spółki w wysokości
2 171 141,26 zł;
4)
straty z lat ubiegłych w wysokości 225 824,79 zł; oraz
5)
strata netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w wysokości 306 089,04 zł.
Po zakończeniu roku obrotowego 2020 zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego, w związku z wpisem
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B, który nastąpił w dniu 3 lutego 2020
roku. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta na Datę Memorandum wynosi 136 650,00 zł. Jednocześnie, w
związku z wyżej powołanym wpisem w rejestrze przedsiębiorców KRS, kwoty wykazane w kapitale rezerwowym
na dzień 31 grudnia 2020 roku jako wkłady wniesione na akcje serii B w zakresie, w jakim przekraczają ich wartość
nominalną zostały przeniesione na kapitał zapasowy Spółki.
Na podstawie § 9 Statutu Emitenta, w treści przyjętej Uchwałą o Przekształceniu Zarząd Spółki jest upoważniony
do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na warunkach opisanych w punkcie 9
poniżej. Do Daty Memorandum Zarząd nie dokonał żadnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
przyznanego mu upoważnienia.
Kapitały własne Spółki są tworzone na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności KSH, z
uwzględnieniem postanowień Statutu.
Zgodnie z art. 308 § 1 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych.
Zgodnie art. 431 § 1 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze
emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na zasadach szczegółowo
opisanych w kolejnych przepisach KSH. Zgodnie z art. 455 § 1 KSH, kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany
statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w
przypadku podziału przez wydzielenie, na zasadach opisanych szczegółowo w dalszych przepisach KSH..
Zgodnie z art. 396 § 1 - 3 KSH, 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. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich
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wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również
dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym
akcjom, o ile te dopłaty 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). Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu, k Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.
Zgodnie z art. 396 § 5 KSH, 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.

7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy Emitenta 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, ZE
WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ
TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI
Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji.

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 W
DACIE AKTUALIZACJI MEMORANDUM MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY
W TYM TRYBIE
Na podstawie § 9 Statutu Emitenta, w treści przyjętej Uchwałą o przekształceniu Zarząd Spółki jest upoważniony
do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na następujących warunkach:
1) akcje Emitenta wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
2) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej
wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
3) Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału
docelowego;
4) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;
5) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału
ze środków własnych Spółki;
6) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje
udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania Emitenta do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. do dnia
15 października 20213 roku.
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Do Daty Memorandum Zarząd Emitenta nie podjął żadnej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego. Tym samym, według stanu na Datę Memorandum kapitał
zakładowy Emitenta może zostać podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

10.WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE
Żadne papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były notowane na żadnym rynku, ani też nie zostały w związku
z nimi wystawione żadne kwity depozytowe.

11.INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO
PAPIEROM WARTOŚCIOWYM
Do Daty Memorandum ani Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznano
ratingu.

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 FIRMY (NAZWY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU
EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Spółka nie posiada akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych praw udziałowych w innych podmiotach, a całość
działalności operacyjnej prowadzona jest bezpośrednio przez Spółkę.
Spółka jest jednostką stowarzyszoną PlayWay S.A., która na Datę Memorandum posiada 622.500 (45,55%) Akcji
uprawniających do 45,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zakres współpracy Spółki z PlayWay S.A. został
opisany w punkcie 13 poniżej.
Dodatkowo, Pan Michał Kaczmarek, Prezes Zarządu Emitenta posiada 75.000 (5,49%) Akcji uprawniających do
5,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i wydawanie gier na komputery osobiste sprzedawane za
pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. Emitent koncentruje się na produkcji symulatorów, gier citybuilder, survival oraz pozostałych. Emitent przewiduje stopniowe wygaszanie działalności usługowej i
podwykonawczej w zakresie produkcji gier i skupienie się na działalności produkcyjno – wydawniczej we własnym
zakresie, przy wsparciu głównego akcjonariusza, czyli PlayWay S.A. Według założeń przyjętego modelu
biznesowego Emitent zamierza produkować i wydawać gry z segmentu średniobudżetowego (koszt produkcji
pojedynczej gry w tym segmencie wynosi od 100 tys. do 1.000 tys. PLN), których okres produkcji wynosi od roku
do dwóch lat. Kluczowymi zasobami Emitenta są zespoły osób tworzące poszczególne gry, tzw. zespoły
deweloperskie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent na stałe współpracuje z 58 specjalistami (10 zespołów w
dwóch studiach – Warszawa (29 osób) i Chorzów (25 osób) oraz 4 osoby nieprzypisane do żadnego studia).
Zespoły tworzą: specjaliści z zakresów: produkcji, game designu, programowania, level designu, grafiki 3d, grafiki
2d, UX/UI, animacji, efektów specjalnych, dźwięków i muzyki.
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Kadra deweloperów współpracuje z Emitentem na zasadzie umów o dzieło (54 osoby), umów zlecenie (33 osoby)
oraz rozliczeń B2B (3 osoby) Część z osób współpracuje z Emitentem na podstawie umowy o dzieło i umowy
zlecenie.
Dodatkowo Emitent regularnie, ale nie w posób stały, współpracuje z 6 osobami oraz 10 firmami (rozliczenia na
zasadzie B2B). Współpraca ta dotyczy głównie tworzenia preprodukcji, ale także innych elementów produkcji
gier. W zakresie samej preprodukcji, Emitent współpracuje z 4 zespołami liczącymi około 15 osób.
Biorąc pod uwagę współpracę stałą oraz regularną, Emitent współpracuje z około 80 osobami, bezpośrednio
zaangażowanymi w proces preprodukcji i produkcji gier.
Działalność Emitenta można obecnie podzielić na trzy główne segmenty:
1) Produkcja i wydawanie gier we własnym zakresie i na własny rachunek, ze wsparciem głównego
akcjonariusza, czyli PlayWay S.A.
2) Produkcja gier na zlecenie wydawców zewnętrznych (podwykonawstwo), przy założeniu pokrycia
pełnego budżetu kosztów produkcji przez zleceniodawcę, z udziałem Emitenta w przychodach
generowanych przez grę po premierze (rozliczenie na zasadach tzw. revenue share).
3) Produkcja i wydawanie gier we współpracy z inwestorem zewnętrznym (kooperacja), który pokrywa
koszty produkcji gier do określonego, ustalonego wcześniej poziomu budżetu i ma udział w przyszłych
przychodach generowanych przez grę po premierze (Early Access, premiera właściwa, porty oraz
dodatki)
Emitent przewiduje stopniowe wygaszanie działalności podwykonawczej i kooperacyjnej w zakresie produkcji
gier i skupienie się na działalności produkcyjno – wydawniczej we własnym zakresie. Projekty podwykonawcze
oraz kooperacyjne miały na celu (i) zabezpieczenie finansowe Spółki na wczesnym etapie rozwoju – pokrycie
kosztów produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu udziału w przychodach, (ii) rozbudowę zespołów
deweloperskich oraz (iii) zbudowanie marki, skali oraz potencjału sprzedażowego.
Kluczowymi założeniami modelu biznesowego Spółki są:
1) nacisk na gruntowną weryfikację pomysłów na gry poprzez liczne testy rynkowe (wewnętrzne i
zewnętrzne) przed wdrożeniem danej gry do produkcji na etapie jej koncepcji i preprodukcji, czyli
stosunkowo niskokosztowych etapów całego procesu powstawania gry (m.in. weryfikacja czy są gracze
zainteresowani daną tematyką, preprodukcją, testy, dema, prologi),
2) współpraca z PlayWay S.A. i innymi spółkami Grupy PlayWay w zakresie marketingu (np. kampania
reklamowa w mediach społecznościowych), cross-promocji na platformie Steam (wzajemne
udostępnianie banerów i informacji o grach) oraz przepływów użytkowników platformy Steam, co może
wielokrotnie zwiększać rozpoznawalność, a później monetyzację danej gry,
3) systematyczna budowa społeczności oraz wishlist poszczególnych gier (kontakty z youtuberami, kanały
marketingowe, udostępnianym przez PlayWay S.A, marketing efektywnościowy). Dzięki już zdobytemu
doświadczeniu i kompetencjach w marketingu efektywnościowym, Emitent skutecznie, w sposób
skalowalny i optymalny kosztowo, docierać do właściwych odbiorców w celu promowania i generowania
sprzedaży poszczególnych gier,
4) silna dywersyfikacja:
a) zasobów ludzkich - zespoły własne i zewnętrzne, co pozwala na efektywne zarządzanie
deweloperami, m.in. poprzez odpowiednie przydzielanie poszczególnych zespołów do
poszczególnych projektów – gry o strategicznym znaczeniu dla Spółki produkowane są przy
wykorzystaniu zasobów wewnętrznych, gry prostsze / preprodukcje przy wykorzystaniu zespołów
zewnętrznych); elastyczne podejście do zatrudnienia i obecność w dwóch miastach pozwala na
szybkie pozyskiwanie deweloperów do projektów. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu wewnętrznych
procesów tworzenia gier, systemu wynagradzania oraz sposobie organizacji pracy w firmie, Spółka
skutecznie realizuje wiele projektów naraz, przy utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania w
pracę poszczególnych zespołów,
b) technologii – około połowa gier powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine, druga połowa na silniku
Unity - pozwala to budować kompetencje w obu silnikach, ale przede wszystkim umożliwia
przydzielenie danej gry do odpowiedniego silnika,
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c)

oferty produktowej – w procesie preprodukcji i produkcji jest aktualnie około 20 gier, w procesie
produkcji 10 gier, z tego 9 gier znajduje się na Wishlista Outstanding Steam. Premiery gier
przewidziane są na lata 2021-2023,
5) wykorzystywanie potencjału gier, które odniosły sukces rynkowy na PC, poprzez tworzenie portów na
inne platformy sprzętowe oraz tworzenie dodatków DLC
Współpraca z PlayWay S.A.
Wiodącym akcjonariuszem Emitenta jest PlayWay S.A. Współpraca Emitenta z wiodącym akcjonariuszem opiera
się na kilku płaszczyznach:
1) dostęp do centrum testerów PlayWay S.A.
2) dostęp do powierzchni reklamowych gier innych spółek powiązanych z PlayWay S.A.
3) dostęp do bundli z grami z grupy
4) wsparcie marketingowe PlayWay S.A.
5) rozwój kontaktów i relacji Emitenta poprzez kontakty i relacje PlayWay S.A.

13.1.1. Proces produkcyjny i cykl życia gry

Koncepcja
Preprodukcja
Testy

Produkcja

Early
Access

Sprzedaż

Feedback

Marketing

Porty / DLC
Zarząd Emitenta szacuje cykl życia reprezentatywnej gry z własnego portfolio na około 2-3 lata, w tym wersji
podstawowej na około 1,5-2 lata, a portów i dodatków DLC na około 1 rok. Zarząd planuje wydawanie portów w
okresie około 6-12 miesięcy od premiery wersji podstawowej gry na platformie Steam, a dodatków DLC w okresie
około 9-15 miesięcy od daty premiery.
Etap I – Koncepcja / Preprodukcja
Koszty: 5-20% nakładów
Czas trwania: około 2 miesiące
W Etapie I zespół określa ogólny pomysł na grę (główne założenia rozgrywki i środowiska, docelowa grupa
odbiorców, konkurencja, szacunkowy budżet). Wstępna weryfikacja pomysłu na grę jest tania i efektywna,
pozwala w większości przypadków ocenić, czy pojawiło się wstępne zainteresowanie daną grą. Zwieńczeniem
etapu preprodukcji jest najczęściej trailer. Na bazie informacji zwrotnej dotyczącej gry, poziomu i tempa
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przyrostu Wishlisty, ocen gry na platformie Steam oraz szacunków sprzedaży rynkowej Zarząd Emitenta
podejmuje decyzje o zakończeniu prac lub o wdrożeniu projektu do etapu produkcyjnego.
Etap II – Produkcja
Koszty: 80-95% nakładów ( w tym nakłady ponoszone po ewentualnej premierze w trybie Early Access)
Czas trwania: 1-2 lata
W Etapie III Emitent opracowuje prototyp i design gry, tworzy dokumentację produkcji, na bieżąco testuje grę
pod kątem występowania błędów, braku spójności oraz adekwatności dla założonej grupy docelowej. Na tym
etapie Emitent posiłkuje się własnym zespołem oraz zespołem PlayWay S.A.. Emitent prowadzi proces
produkcyjny wg planu produkcyjnego, opartego na założeniach z dwóch poprzednich etapów. Systematyczne i
ciągłe testy (testerzy PlayWay S.A., wytypowani przedstawiciele społeczności graczy) pozwalają na
dostosowywanie gry do oczekiwań rynku, pod kątem uproszczeń, samouczków, dodatkowych opcji, języków oraz
weryfikacji i dopracowywania głównej koncepcji gry. Poprawianie i ulepszanie gry ma charakter ciągłego procesu,
realizowanego właściwie przez cały etap produkcyjny, aż do daty premiery. Kosztem ponoszonym przez Emitenta
jest czas poświęcony na testy, zbieranie opinii i sugestii od testerów, analizę raportów i przekształcenie gry
według otrzymanych wyników.
Etap III – Early Access (opcjonalnie)
Czas trwania – 6-12 miesięcy
W etapie III następuje rozpoczęcie sprzedaży w trybie Early Access i równoległe wprowadzanie ulepszeń /
poprawek / dodatkowych elementów gry w efekcie informacji zwrotnej od użytkowników. Wprowadzenie do
sprzedaży w trybie Early Access następuje po około dwóch latach od rozpoczęcia prac. Premiera właściwa ma
miejsce po około 6 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży w trybie Early Access. Emitent podejmuje decyzję w
zakresie wprowadzenia gry do sprzedaży Early Access w trakcie procesu produkcyjnego. Co do zasady Emitent
zakłada, że większość tytułów będzie wydawana w tej formule, ponieważ pozwala ona na zebranie
rozbudowanego i precyzyjnego feedbacku od graczy i pozwala na wprowadzenie wszystkich oczekiwanych
poprawek przed datą premiery właściwej. Sprzedaż w trybie Early Access jest modelem finansowania i
testowania gier komputerowych, w którym gracz kupuje nieukończoną jeszcze produkcję. Pieniądze pozyskane
ze sprzedaży gry znajdującej się we wczesnej fazie produkcji są przeznaczane na ukończenie procesu jej
tworzenia. Gra udostępniona w tej formule zawiera najczęściej tylko część elementów, które mają być obecne w
finalnej wersji produktu, ale już na tym etapie produkcji jest ona „grywalna”. Gracze, którzy zakupią produkcję
udostępnioną w trybie Early Access, często aktywnie uczestniczą w procesie testowania produkcji, zgłaszają
producentowi napotkane błędy oraz dzielą się swoimi pomysłami z producentem.
Etap IV – Sprzedaż
Czas trwania: około 1,5-2 lata
Po zakończeniu produkcji, fazy testów oraz po wyborze odpowiedniego momentu premiery (brak
konkurencyjnych produktów na rynku, odpowiedni moment kalendarzowy) oraz w niektórych przypadkach
(opisanych powyżej) po zakończeniu sprzedaży w formule Early Access, Emitent wyznacza datę premiery
właściwej, pełnej wersji gry. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem platformy Steam i rozliczana jest w
trybie miesięcznym z uwzględnieniem sprzedaży wolumenowej podstawowej wersji gry, liczby zwrotów, cen
uwzględniających rabaty, cen łączonych z innymi tytułami Grupy PlayWay (tzw. bundle), prowizji Valve Corp.
(operatora platformy Steam) w wysokości 30% oraz należnych podatków. Zarząd Emitenta szacuje, że wpływy z
tytułu sprzedaży gier na platformie Steam (po uwzględnieniu prowizji Valve Corp. i pobieranych podatków,
zależnych od lokalizacji sprzedaży, będą stanowiły około 55-65% wartości ceny brutto gry po rabatach i
promocjach stosowanych przez Spółkę.
Etap V – Porty / DLC
Czas trwania: około rok
Emitent planuje wykonywanie portów własnych gier oraz dodatków DLC dla większości wydawanych tytułów.
Decyzje o portach i dodatkach DLC podejmowane będą w zależności od poziomu sprzedaży wersji podstawowej,
poziomu ocen uzyskanych na platformie Steam, oczekiwań społeczności graczy co do wydania danego tytułu na
konkretną platformę poza PC, szacunków wolumenu sprzedaży oraz aktualnego (na dany moment) poziomu
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zaangażowania zespołów deweloperskich. Co do zasady, planuje się wydawanie portów w okresie około 6-12
miesięcy od premiery wersji podstawowej na platformie Steam, a dodatków DLC w okresie około 9-15 miesięcy
od daty premiery.
Równolegle do Etapów II-V prowadzone są działania testowe (opisane w sekcji Produkcja) oraz marketingowe,
których wartość waha się w zależności od rodzaju gry, jej budżetu oraz odbioru rynkowego. Udział kosztów
marketingu waha się w zależności od modelu w którym tworzona jest gra (we własnym zakresie, z udziałem ko
inwestora lub podwykonawstwo), perspektyw danego tytułu, doboru efektywnych narzędzi marketingowych pod
daną grupę docelową (niektóre z narzędzi są niskokosztowe, inne wymagają poniesienia znaczących nakładów).
Emitent wykorzystuje w szczególności poniższe narzędzia marketingu:
•
•
•
•
•
•

promocja na platformie Steam (trailery, zdjęcią, opis gry, które dostarczają graczom jak najpełniejszej
informacji o grze)
cross-promocja z innymi firmami i grami z grupy PlayWay (m.in. budowa połączonych społeczności
graczy na platformie Steam)
kampanie reklamowe w mediach społecznościowych
kampanie reklamowe oparte na Google Ads
współpraca z youtuberami i influencerami
marketing efektywnościowy

Celem kampanii marketingowych przed premierą gry jest budowa społeczności graczy i wishlist, po premierze
głównym celem jest wzrost wolumenu sprzedaży.

13.1.2. Produkcje Emitenta
Na dzień sporządzenia Memorandum wydane zostały trzy gry wyprodukowane przez Emitenta. Wydawcą dwóch
z nich (Train Station Renovation oraz Car Trader Simulator) jest Emitent, wydawcą trzeciej (Gunslingers &
Zombies) jest Gaming Factory S.A. Train Station Renovation oraz Car Trader Simulator miały premiery w roku
2020, Gunslingers & Zombies - w styczniu 2021 roku. Podane poniżej ceny sprzedaży wydanych już gier są cenami
wyjściowymi i należy je traktować orientacyjnie. Istotna część sprzedaży odbywa się w ramach okresowych
promocji danej gry lub poprzez sprzedaż tzw. bundle (zestawy gier Emitenta lub Emitenta i innych spółek z Grupy
PlayWay), gdzie uzyskana średnia cena sprzedaży gry może ulegać istotnym wahaniom.
Emitent prowadzi obecnie równolegle prace koncepcyjne, preprodukcyjne i produkcyjne około 20 nowych gier
równocześnie. Dodatkowo prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące DLC (downloadable content – zawartość
do pobrania, tj. dodatki / rozszerzenia do gier już wydanych, które użytkownicy będą mogli pobrać do zakupionej
podstawowej wersji gry) oraz zlecane firmom zewnętrznym projekty portowania tytułów wydanych na
komputery PC w celu wydania ich na inne platformy sprzętowe (Sony Playstation, Nintendo Switch, Microsoft
Xbox, VR, mobile).
Wishlista outstanding Emitenta na platformie Steam na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 277.491, a na 28 lutego
2021 - 376.819.
Gra Builder Simulator wg stanu na 28 lutego 2021 znajdowała się na 69 pozycji globalnej wishlisty platformy
Steam.
Szacunkowy łączny budżet gier będących w fazie produkcji, lub co do których zapadła wstępna decyzja o realizacji
projektu (z wyłączeniem gier już wydanych, czyli Train Station Renovation, Car Trader Simulator oraz Gunslingers
& Zombies) wynosi około 7 mln PLN. W tych projektach, wg stanu na 31 grudnia 2020 roku stan zaawansowania
poniesionych nakładów waha się w poszczególnych grach pomiędzy 2% a 95%.
Zarząd Emitenta na bieżąco prowadzi analizę odbioru rynkowego gier i dopuszcza zwiększenia budżetów
poszczególnych tytułów. W szczególności na decyzję o zwiększeniu budżetu mogą mieć wpływ: szybko rosnący
poziom wishlisty, utrzymująca się wysoka ocena gry oraz dobry odbiór trailerów / demo na festiwalach
branżowych.
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Train Station Renovation (TSR)
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q4 2018
Platforma: Steam
Wersje językowe: angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, polski, portugalski, rosyjski,
turecki, arabski, duński, czeski, węgierski, koreański, norweski, rumuński, szwedzki, ukraiński
Data premiery PC: 30.04.20 (Early Access), 1.10.20 (Premiera)
Poziom Wishlist Steam: 50.280 (stan na datę premiery)
Recenzje Steam: 84% na podstawie 1.329 opinii (stan na 28.02.21)
Cena sprzedaży: 18.99 USD
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: The First Explorers Sp. z o.o. (koinwestor)
Revenue share: 50%/50% (po pokryciu przychodami kosztów koinwestora)
Porty: Umowa na port gry z Ultimate Games S.A. podpisana w lipcu 2019 wraz z aneksem z maja 2020 (Nintendo
Switch, PlayStation 4, Xbox One)
Poniesione nakłady: 618,6 tys. PLN (stan na 31.12.2020)
Sprzedane egzemplarze gry: 62.562 (stan na 28.02.21)
Zrealizowane przychody: 1.363 tys. PLN (sprzedaż Early Access i sprzedaż po premierze, stan na 31.12.2020)
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Train Station Renovation to gra z gatunku symulatorów, której akcja odbywa się na terenie opuszczonych i
zniszczonych stacji kolejowych. Zadaniem gracza jest naprawa, remontowanie i rozbudowywanie stacji.
Użytkownik zaczyna rozgrywkę od małych wiejskich stacji, a kończyli na stacjach kolejowych w dużych miastach.
Gra jest podzielona na 15 map (stacji).

Car Trader Simulator (CTS)
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: 2017
Platforma: Steam
Wersje językowe: angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, polski, portugalski, turecki
Data premiery PC: 04.11.20
Poziom Wishlist Steam: 55.202 (stan na datę premiery)
Recenzje Steam: 81% na podstawie 270 opinii (stan na 28.02.21)
Cena sprzedaży: 9.99 USD
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: The First Explorers Sp. z o.o. (koinwestor)
Revenue share: 60%/40% (po pokryciu przychodami kosztów koinwestora)
Porty: Umowa na port gry z Ultimate Games S.A. podpisana w kwietniu 2019 (Nintendo Switch).
Poniesione nakłady: 809,1 tys. PLN (stan na 31.12.2020)
Sprzedane egzemplarze gry: 15.643 (stan na 28.02.21)
Zrealizowane przychody: 187,1 tys. PLN (stan na 31.12.2020)
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
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Car Trader Simulator to gra z gatunku symulatorów. Użytkownik może wcielić się w rolę amerykańskiego dealera
samochodów, którego celem jest rozwój działalności biznesowej. Rozbudowana, złożona kampania pozwala na
rozbudowę biznesu i osiągnięcie celu bardzo różnymi drogami.

Gunslingers & Zombies
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2019
Platforma: Steam
Wersje językowe: angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, polski, portugalski, turecki,
rosyjski
Cena sprzedaży: 5,99 USD
Data premiery PC: 15.01.21
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Podwykonawca
Partner w projekcie: Gaming Factory S.A. (Wydawca)
Strony ustanowiły wynagrodzenie ryczałtowe netto na rzecz Emitenta. Emitentowi przysługiwało wynagrodzenie
ryczałtowe Wynagrodzenie wypłacane w częściach, zgodnie z terminami płatności, określonymi w
harmonogramie. Emitentowi przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonego
procentu z zysku netto (przychodu uzyskanego z dystrybucji gry, pomniejszonego lub niepomniejszonego, w
zależności od oceny uzyskanej na platformie Steam, o koszty jego uzyskania) z tytułu sprzedaży i dystrybucji gry
na platformie Steam lub jakiejkolwiek innej platformie, na której Gaming Factory S.A. postanowi wydać grę.
Zrealizowane przychody: brak danych (premiera miała miejsce 15 stycznia)
Prawa autorskie: Gaming Factory S.A.
Gunslingers & Zombies to taktyczna gra turowa w której gracz zarządza drużyną rewolwerowców i walczy z hordą
zombie, która nawiedziła Dziki Zachód. Lekki i prosty styl skrywa wymagającą grę taktyczną, w której każdy pocisk
i ruch jest na wagę złota.

Chernobyl Liquidators
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q2 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2021
Przewidywana cena rynkowa: 30 USD
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: około 30%
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Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Likwidatorami Czarnobyla był personel cywilny i wojskowy, który został powołany do walki z konsekwencjami
katastrofy jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Chernobyl Liquidators Simulator to realistyczny symulator
personelu, który brał udział w likwidacji skutków katastrofy, zapobiegał rozprzestrzenianiu się promieniowania i
ratował mieszkańców.

Builders of China
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2022
Przewidywana cena rynkowa: 20 USD
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: około 20%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: Strategy Labs S.A. (pomysłodawca siostrzanej gry Builders of Egypt, wspólny marketing)
Revenue share: 70%/30%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Builders of China pozwala zarządzać gospodarką chińskich osad, od zalanych brzegów Żółtej Rzeki i
nieprzewidywalnej Niziny Północno Chińskiej po surowe zachodnie pasma górskie. Gracz stawia czoło zarówno
tak przyziemnym problemom jak irygacja pól, ale musi też zadbać o dobre stosunki z niebiosami. Mnogość i
różnorodność regionów zapewniają długą i ciekawą rozgrywkę.

Uboat Mechanic Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q2 2019
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Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2022
Przewidywana cena rynkowa: 20 USD
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: około 10%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Uboat Mechanic Simulator pozwala wcielić się w rolę mechanika niemieckich okrętów podwodnych w czasie
drugiej wojny światowej.

Veterynary Clinic Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q4 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: etap preprodukcji
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Gracz wciela się w lekarza weterynarii, którego zadaniem jest ratowanie życia rozmaitych zwierząt. Podczas
rozgrywki, aby ocalić swoich pacjentów, musi wykazać się spostrzegawczością i szybką reakcją na przeróżne
wydarzenia.
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Winery Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: etap preprodukcji
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Gracz przejmuje kontrolę nad starą i zapuszczoną winnicą, która, dzięki ciężkiej pracy odzyska swój dawny blask.
Gracz tworzy unikalne rodzaje wina i sprzedaje je dystrybutorom, by zarobić jak najwięcej.

Stable Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: etap preprodukcji
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Gra w której gracz wciela się w postać właściciel stajni, która buduje od podstaw a następnie prowadzi, dba o
porządek, dba o konie, czyście je pielęgnuje, karmi i trenuje.

Builder Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2021
Przewidywana cena rynkowa: 20 USD
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: około 30%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: The First Explorers Sp. z o.o. (koinwestor)
102

Memorandum Informacyjne Live Motion Games Spółka Akcyjna

Revenue share: 50%/50%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Builder Simulator to symulator budowy domów. Gra uczy krok po kroku kolejnych etapów budowy domu, aż z
czasem gracz zyskuje możliwość budowania co raz bardziej skomplikowanych budynków.

Market Renovation
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q3 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Przewidywana cena rynkowa: 20 USD
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: 5%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: The First Explorers Sp. z o.o. (koinwestor)
Revenue share: 50%/50% (po pokryciu przychodami kosztów koinwestora)
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
Gracz odnawia stare, zapomniane supermarkety i przygotowuje je na ponowne otwarcie.

Supermarket Manager
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q4 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: 30%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: The First Explorers Sp. z o.o. (koinwestor)
Revenue share: 50%/50% (po pokryciu przychodami kosztów koinwestora)
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Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
W Supermarket Manager gracz kieruje, zarządza, rozbudowuje i ulepsza sieć supermarketów. Zaczyna się od
pozyskania i zorganizowania hali, która pozwoli rozwinąć własny biznes. W kolejnych etapach należy wybrać
asortyment, zrekrutować odpowiednich pracowników, zadbać o ich rozwój oraz zadbać o płynność finansową
sieci.

Bakery Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q4 2018
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2021
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: 95%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent
Partner w projekcie: Gaming Factory S.A. (Wydawca)
Prawa autorskie: Gaming Factory S.A.
Bakery Simulator to gra przenosząca nas do piekarni. Gracz wciela się w rolę piekarza, którego zadaniem jest nie
tylko zadbanie o wypiek pieczywa, ale też eksperymentowanie i opracowywanie nowych wypieków czy zadbanie
o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wypiek chleba i bułek to za mało. Gracz musi wymyślać nowe produkty oraz
znaleźć na nich kupca. A wypieczone dobra trzeba jeszcze dostarczyć do sprzedawców.

Fat Ex Courier Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q2 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 2021
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: 70%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent
Partner w projekcie: Gaming Factory S.A. (Wydawca)
Prawa autorskie: Gaming Factory S.A.
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W grze FatEx Kurier Simulator gracz wciela się w kuriera. Okazuje się, że „kurierka” nie jest tak prosta i monotonna
jak może się wydawać. Korki, wypadki, pożary, groźne psy, natrętni sąsiedzi, niebezpieczne dzielnice, adres na
środku pustyni zarejestrowany na martwe drzewo - nie ma problemu, dodaj nas do listy życzeń lub zadzwoń do
nas już dziś, bo znudziły się nam zwykłe przesyłki! FatEx - paczki doręczymy, gdy inni mówią „Nie damy rady”.

Sapper Defuse the Bomb Simulator
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q2 2019
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: 11 marca (Early Access)
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: 87%
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent
Partner w projekcie: Gaming Factory S.A. (Wydawca)
Prawa autorskie: Gaming Factory S.A.
W grze wcielamy się w funkcjonariusza policyjnej jednostki saperskiej na tropie niebezpiecznego przestępcy.
Należy zachować szczególną ostrożność, bo każdy błąd może być ostatnim!

Projekt 1
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q4 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: etap preprodukcji
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
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Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

Projekt 2
Gatunek: Symulator
Rozpoczęcie prac: Q1 2020
Platforma: Steam
Szacunkowa data premiery PC: nieokreślona
Szacunkowy stopień zaawansowania prac na 31 grudnia 2020: etap preprodukcji
Udział Spółki w tworzeniu gry: Producent, Wydawca
Partner w projekcie: brak
Revenue share: 100%
Porty: Jeżeli gra odniesie sukces na platformie Steam (komputery PC), Zarząd Emitenta przewiduje realizację
portów na MacOS, Nintendo Switch, PS4 i PS5 i XboxOne i Xbox Series X/S
Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

Dodatkowo, na mocy umowy z dnia 18 maja 2020 roku prawa do gry Rescue Medic zostały przeniesione na rzecz
Image Power S.A. po etapie preprodukcji w zamian za prawo. Emitenta do 20% przychodów uzyskanych z tytułu
przeniesienia praw.
Dodatkowo, na mocy umowy z dnia 12.10.21 nastąpiło przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu w
postaci preprodukcji gry komputerowej o nazwie Airport Renovation 2021 na rzecz Naft Petrol Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 25 tys. PLN.

13.1.3. Projekty portowania
Wg stanu na dzień Memorandum roku Emitent podpisał 2 umowy dotyczące portowania gier.
Umowa nr 1 została podpisana 15 kwietnia 2019 roku z Ultimate Games S.A. i dotyczy gry Car Trader Simulator.
Przedmiotem umowy jest wykonanie portu gry na platformę Nintendo Switch. Podział przychodów ze sprzedaży
tytułu pomiędzy zamawiającego i wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, stanowi stosunek 50% / 50% (po
pokryciu przychodami nakładów wykonawcy). Emitent, jako zamawiający, udzielił wykonawcy wyłącznej licencji,
nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 lat od daty zawarcia umowy. Licencjobiorca uprawniony został do
ustalenia i nieograniczonej zmiany ceny portu gry. Wynagrodzenie będzie wypłacane Emitentowi przez Ultimate
Games S.A. co miesiąc, na podstawie faktury VAT, sporządzonej w oparciu o raporty sprzedażowe, które
wykonawca udostępni Emitentowi.
Umowa nr 2 została podpisana 8 lipca 2019 roku z Ultimate Games S.A. i dotyczy gier Train Station Renovation i
Rescue Medic (gra została sprzedana na rzecz Image Power S.A.). Przedmiotem umowy jest wykonanie portów
gier na platformę Nintendo Switch. Podział przychodów ze sprzedaży tytułu pomiędzy zamawiającego i
wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, stanowi stosunek 50% / 50% (po pokryciu przychodami nakładów
wykonawcy). Emitent, jako zamawiający, udzielił wykonawcy wyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialnie, na
okres 5 lat od daty zawarcia umowy. Licencjobiorca uprawniony został do ustalenia i nieograniczonej zmiany ceny
portu gry. Wynagrodzenie będzie wypłacane Emitentowi przez Ultimate Games S.A. co miesiąc, na podstawie
faktury VAT, sporządzonej w oparciu o raporty sprzedażowe, które wykonawca udostępni Emitentowi. Dnia 28
maja został zawarty aneks do Umowy rozszerzający jej zakres o wykonanie portów na platformy PlayStation 4 i
Xbox One.

13.2.

STRATEGIA DZIAŁANIA SPÓŁKI

Zasadniczym celem strategicznym Emitenta na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez
rozbudowę zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz intensywny rozwój
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działalności produkcyjnej i wydawniczej gier na komputery osobiste w segmencie budżetowym pomiędzy 100 a
1.000 tys. PLN przy osiągnięciu i utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności prowadzonej działalności.
Nadrzędnym celem strategicznym jest wzrost wartości Spółki dzięki generowaniu ponadprzeciętnych zysków ze
sprzedaży nisko i średniobudżetowych gier.
Cel ten będzie realizowany przy następujących założeniach:
1)
prowadzenie ciągłego, intensywnego procesu poszukiwania pomysłów na nowe gry (zarówno
oryginalne projekty własne – na przykład Chernobyl Liquidators Simulator, jak i zewnętrzne,
wstępnie zweryfikowane przez rynek – na przykład Builders of China)
2)
precyzyjne i efektywne badanie potencjału poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem produkcji
3)
wdrażanie do etapu produkcji tylko tych gier, które mają potwierdzenie rynkowe, niezależnie od
wstępnych ocen i oczekiwań Emitenta
4)
tworzenie jakościowych produkcji z utrzymaniem wysokiej dyscypliny kosztowej
5)
szeroki i systematyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji, z wykorzystaniem
zasobów PlayWay S.A.
6)
zagwarantowanie dostępu do pozyskiwania klientów w przewidywalny i skalowalny sposób (m.in. z
wykorzystaniem marketingu efektywnościowego i współpracy z partnerami którzy mają swoje bazy
użytkowników (jak w przypadku współpracy ze Strategy Labs przy Builders of China czy współpracy z
Frozen District w przypadku Train Station Renovation)
7)
wprowadzanie do sprzedaży kilku gier rocznie
8)
rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie portowania oraz certyfikacji wydanych
gier na inne platformy, przede wszystkim konsole
9)
dywersyfikacja zespołowa (własne i zewnętrzne), produktowa (gry własne i z partnerami), silników
(Unity / Unreal)
10)
revenue share dla zespołów deweloperskich (udział w zyskach z gier, jeśli okażą się sukcesem).

13.3.

SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa Emitenta została opisana na bazie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2020
zbadanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2019, które nie
podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.
Mimo uzyskania pierwszych przychodów ze sprzedaży gier w roku 2020, Emitent jest spółką na wczesnym etapie
rozwoju, notującą wyższy poziom kosztów od przychodów.
Tabela. Wybrane dane finansowe Emitenta
Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. PLN)

2019

2020

1 219,3

3 314,7

w tym przychody ze sprzedaży produktów

405,3

2 315,5

w tym zmiana stanu produktów

814,0

999,2

Koszty działalności operacyjnej

1 416,1

3 463,8

Wynik na sprzedaży

-196,8

-149,0

0,0

61,7

-196,8

-199,2

-2,5

-74,5

Wynik brutto

-199,3

-273,7

Wynik netto

-177,9

-306,1

Suma bilansowa

1 925,0

3 434,4

Przychody ze sprzedaży

Saldo pozostałych
operacyjnych

przychodów

i

Wynik operacyjny
Saldo przychodów i kosztów finansowych

kosztów
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Aktywa obrotowe

1 892,6

3 434,4

Zapasy

1 119,7

2 106,4

Należności

84,6

458,0

Środki pieniężne

646,4

868,7

Kapitał własny

1 429,7

2 965,5

Zobowiązania

495,3

469,0

Rozliczenia międzyokresowe

350,0

175,7

Źródło: Emitent

Przychody ze sprzedaży w roku 2019 generowane były z trzech źródeł:
1) 404,5 tys. PLN - usługi podwykonawcze dotyczące produkcji gier
2) 814 tys. PLN – zmiana stanu produktów, odzwierciedlająca kumulowane koszty produkcji gier
(wynagrodzenia, koszty usług obcych oraz pozostałe koszty, będące kosztami bezpośrednio
powiązanymi z produkcją tworzonych gier)
3) 0,8 tys. PLN - czynsze
Przychody ze sprzedaży w roku 2020 generowane były z pięciu źródeł:
1) 403,8 tys. PLN - usługi podwykonawcze dotyczące produkcji gier
2) 999,2 tys. PLN – zmiana stanu produktów, odzwierciedlająca kumulowane koszty produkcji gier
(wynagrodzenia, koszty usług obcych oraz pozostałe koszty, będące kosztami bezpośrednio
powiązanymi z produkcją tworzonych gier)
3) 1.549,6 tys. PLN – sprzedaż gier Train Station Renovation oraz Car Trader Simulator na platformie Steam
4) 350 tys. PLN – aktywowane przychody z tytułu współfinansowania gier Train Station Renovation oraz
Car Trader Simulator przez The First Explorers Sp. z o.o. (wg stanu na 31.12.2019 w pozycji Inne
rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu)
5) 11 tys. PLN – usługi reklamowe
6) 1,1 tys. PLN – czynsze
Wpływy z tytułu realizowanych przychodów na platformie Steam realizowane są z około miesięcznym
opóźnieniem. Przychody w rachunku zysków i strat wykazywane są w miesiącu ich wystąpienia, po kursie
przeliczeniowym USD/PLN z dnia poprzedzającego datę zestawień miesięcznych wystawianych przez platformę
Steam.
Koszty finansowe w roku 2020 (74,5 tys. PLN) dotyczyły odsetek budżetowych, umorzonych odsetek od pożyczki
oraz różnic kursowych.
Spółka nie posiada aktywów trwałych (pomieszczenia biurowe są wynajmowane, a sprzęt, na którym pracują
zespoły deweloperskie, księgowany jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i energii). W roku 2020 całą
sumę bilansową stanowiły zapasy (nakłady ponoszone na produkcję gier), należności, oraz posiadane środki
finansowe.
Główną część pasywów (86% wg stanu na 31.12.2020) stanowi kapitał własny. Poza tym istotnymi pozycjami
pasywów są zobowiązania handlowe oraz z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz rozliczenia
międzyokresowe, na saldo których wg stanu na 31.12.2020 składają się płatności inwestora zewnętrznego z
tytułu współfinansowania gier. Spółka nie finansuje się zewnętrznym kapitałem o charakterze kredytowym lub
pożyczkowym.
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Tabela. Koszty rodzajowe
Koszty rodzajowe (tys. PLN)

2019

2020

Amortyzacja

0,0

0,0

Zużycie materiałów i energii

69,0

124,9

Usługi obce

711,1

1 468,2

Podatki i opłaty

1,2

11,0

Wynagrodzenia

609,0

1 720,5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

8,6

27,6

Pozostałe koszty rodzajowe

17,2

111,5

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,0

0,0

1 416,1

3 463,8

Suma
Źródło: Emitent

Głównymi pozycjami kosztów w latach 2019 i 2020 są koszty osobowe. Pojawiają się one zarówno w pozycjach
wynagrodzenia i ubezpieczania społeczne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, sporadycznie umowy o pracę) jak i
usługi obce (zespoły zewnętrzne rozliczające się w formie B2B).
Drugą istotną pozycją w kosztach usług obcych są rozliczenia revenue share z inwestorem zewnętrznym w
ramach umowy opisanej w Części I punkt 1.5 niniejszego Memorandum. W 2020 roku koszty te wyniosły 752,8
tys. PLN i dotyczyły rozliczeń z tytułu sprzedaży gier Train Station Renovation i Car Trader Simulator. Pozostała
część usług obcych to usługi księgowe, usługi prawne, usługi reklamowe oraz inne usługi.
Spółka nie posiada aktywów trwałych, dlatego wykazuje zerową amortyzację.
Aktualne miesięczne koszty prowadzenia bieżącej działalności Emitenta wynoszą około 290 tys. PLN, w tym:
1) Około 250 tys. PLN stanowią koszty osobowe i pokrewne (B2B), które ujmowane są jako koszty i zmiana
stanu produktów w przychodach w rachunku zysków oraz równolegle jako nakłady na tworzone gry w
pozycji półprodukty i produkty w toku w zapasach w bilansie;
2) Około 40 tys. PLN stanowią koszty usług księgowych, prawnych oraz reklamowych, a także zakupy
sprzętu, czynsze, licencje programowe i pozostałe koszty. Te pozycje w istotnej większości księgowane
są bezpośrednio w koszty działalności.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż w pozycjach kosztowych mogą pojawić się dodatkowe koszty o charakterze
jednorazowym, w tym na przykład koszty związane z preprodukcją nowych tytułów, zwiększone koszty
marketingu i promocji w okresie poprzedzającym premiery gier, koszty związane z usługami doradczymi
związanymi z emisją akcji raz wprowadzeniem akcji Emitenta do notowań na rynku New Connect itp.
Zarząd Emitenta wskazuje dodatkowo, że intencją Spółki jest rozbudowa zespołu deweloperskiego oraz rozwój
współpracy z zewnętrznymi studiami deweloperskimi. Zatrudnienie nowego dewelopera wiąże się z pojawieniem
się nowych, systematycznie ponoszonych kosztów wynagrodzeń (najczęściej w formie umów zlecenie i umów o
dzieło), a także z koniecznością zakupu sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy (szacunkowe koszty – około 5 tys.
PLN / osobę).
Zarząd Emitenta wskazuje także, że w kosztach usług obcych pojawiać się będą systematycznie koszty związane
z projektami realizowanymi w modelu z inwestorem zewnętrznym (revenue share, korespondujące z wpływami
z tytułu sprzedaży gier na platformie Steam).
Zarząd Emitenta wskazuje także, że w kosztach działalności, przy osiągnięciu przychodów ze sprzedaży
przekraczających wszelkie koszty poniesione przez spółkę w związku z daną grą, pojawić się mogą koszty związane
z wynagrodzeniami premiowymi zespołów deweloperskich. Te wynagrodzenia premiowe mają charakter
uznaniowy, są uzależnione od wyników generowanych przez daną grę i szacunkowo mogą wynosić łącznie około
10% zysku osiągniętego przez Spółkę z tytułu dystrybucji i udostępniania danej gry.
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13.4.

RYNEK

Emitent działa na globalnym rynku gier komputerowych. Wg raportu Global Games Market Report 2020
przygotowanego przez newzoo światowy rynek gier wart jest w 2020 roku około 159,3 mld USD. CAGR z ostatnich
kilku lat wyniósł 9,6%, kolejne 3 lata powinny przynieść dalsze wzrosty w średniorocznym tempie +7,7%, co
przełoży się na wartość rynku w 2023 roku na poziomie około 201 mld USD. Za rozwojem branży będą stały takie
czynniki jak wzrost populacji, nowe technologie przyciągające nowe grupy docelowe, rozwój infrastruktury
informatycznej i telekomunikacyjnej, a także rosnąca zamożność społeczeństwa.

Tabela. Wartość rynku gamingowego na świecie (mld USD)

Wartość rynku gamingowego na świecie
250

200

150

100

172,1

185,9

145,7

159,3

2019

2020

2021P

2022P

200,8

50

0
2023P

Źródło: Global Games Report 2020 Newzoo, szacunki BDM S.A.

Rynek gier wideo można podzielić na trzy główne segmenty: mobilny, konsole i PC (pobrania i wydania
pudełkowe). Segment mobilny można podzielić na dwie dodatkowe grupy: smartfony i tablety, segment PC na
wydania pudełkowe + pobrania oraz gry przeglądarkowe. Cały segment mobilny miał wartość 77,2 mld USD (48%
rynku, wzrost r/r o 13,3%),. Na drugim miejscu znalazły się gry na konsole, generując odpowiednio 45,2 mld USD
przychodów (28% udziału, +6,8% r/r). Segment PC miał wartość 36,9 mld USD (23% całego rynku, +4,8% r/r). W
2020 roku największe przychody wygenerowały gry na smartfony - 63,5 mld USD (40%), rosnąc o 15,8% r/r.
Segment gier na PC (wydania pudełkowe + pobrania) był wart około 33,9 mld USD (21% rynku), po wzroście o
6,8%.
Zakłada się, że przychody z najmniejszego segmentu gier przeglądarkowych będą nadal spadać, ponieważ coraz
więcej graczy będzie przechodzić na urządzenia mobilne. Zakłada się, że w najbliższych latach najwyższy przyrost
zanotuje segment gier mobilnych (średnioroczne wzrosty powyżej 10%), na co wpływ będzie miała zwiększająca
się liczba użytkowników smartfonów, ulepszenia w sprzęcie i infrastrukturze, najniższe bariery wejścia oraz nowe,
coraz lepsze produkcje na tą platformę.
Wzrosty w segmencie PC w dużym stopniu zostały wygenerowane dzięki lockodownom. Segment PC jest bardziej
stabilny od segmentu konsol (mniej jest tytułów diametralnie zmieniających układ na rynku, wiele gier jest na
listach bestsellerów przez kilka lat, dodatkowo segment PC znacznie płynniej i szybciej przeszedł z modelu
dystrybucji fizycznej do cyfrowej). . Dystrybucja gier na PC zdominowana jest przez Steam. Jest to platforma
umożliwiająca zakup cyfrowy gier, która należy do Valve Corp.
We wszystkich trzech segmentach (PC, konsole i telefony komórkowe) prawie połowa wydatków konsumenckich
na gry będzie pochodzić z Chin i USA w 2020 r. Jednak wzrost będzie napędzany przez wschodzące rynki w
regionach takich jak Ameryka Łacińska i Azja-Pacyfik w Nadchodzących latach.
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Tabela. Segmenty rynku gamingowego na świecie (%)

Segmenty rynku gamingowego (2020)
Tablety
9%

Przeglądarki
2%

Mobilne
40%

PC
21%

Konsole
28%

Źródło: Global Games Report 2020 Newzoo, szacunki BDM S.A.

Czynnikami, które miały szczególne znaczenie w roku 2020 dla rynku gier były:
1) pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (lockdowny spowodowały globalny wzrost zainteresowania
rozrywką cyfrową).
2) dynamiczny rozwój technologii VR/AR
3) premiery konsol piątej generacji

Tabela. Struktura rynku gamingowego wg regionów (%)

Rynek gier video wg regionów
19%
4%

3%
25%

49%
Europa +7,8% r/r

Środkowy Wschód + Afryka +14,5% r/r

Region Azja Pacyfik +9,9% r/r

Ameryka Północna +8,5% r/r

Ameryka Łacińska +10,3% r/r

Źródło: Global Games Report 2020 Newzoo, szacunki BDM S.A.
Największym rynkiem gier pozostaje Azja i kraje Oceanii (78,4 mld USD), drugim pod kątem znaczenia jest rynek
Ameryki Północnej (40 mld USD), a trzecim Europa (29,6 mld USD). Najmniejsze rynki (Ameryka Łacinska – 6 mld
USD i Środkowy Wschód + Afryka – 5,4 mld USD) charakteryzują się natomiast największą dynamiką wzrostu
(odpowiednio +10,3% i +14,5%).
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Tabela: Gracze na świecie w roku 2020 (%)

Gracze w roku 2020
10%

14%

8%
14%

54%
Europa +3,6% r/r

Środkowy Wschód + Afryka +8,8% r/r

Region Azja Pacyfik +4,9% r/r

Ameryka Północna +2,6% r/r

Ameryka Łacińska +7,4% r/r

Źródło: Global Games Report 2020 Newzoo, szacunki BDM S.A.
Globalna liczba graczy wyniosła w 2020 roku 2,7 mld osób. Dla porównania, w roku 2015 było to około 2 mld
osób. Największa liczba graczy znajduje się w regionie Azji i krajów Oceanii (około 1,45 mld osób), w Europie jest
około 386 mln aktywnych graczy, w regionie Środkowego Wschodu i Afryki – około 377 mln. Rynek amerykański
to 210 mln osób (około 8% globalnej populacji graczy odpowiada w tym przypadku za około 25% wartości rynku).
Newzoo szacuje, że do roku 2023 na świecie przybędzie ponad 300 mln aktywnych graczy, co oznacza CAGR na
poziomie około 4,5%.

Tabela: Szacunkowy udział poszczególnych gier w sprzedaży na rynku USA (%)

Sprzedaż gier w USA (gatunki)
4% 4%
6%

27%

8%
8%
11%

21%
11%

Akcja

Shooter

RPG

Sportowe

Walki

Wyścigi

Strategiczne

Pozostałe

Przygodowe

Źródło: theesa.com, BDM S.A.

Rynek polski na tle rynku globalnego
Wg raportu PARP The Game Industry of Poland 2020 polski rynek gier jest wart około 480 mln EUR (dane za 2019
rok, +32% r/r), co oznacza około 0,4% udziału w rynku globalnym. Dynamika zbliżona do 30% funkcjonuje na
rynku od roku 2017. Na rynku funkcjonuje około 440 studiów deweloperskich, całkowite zatrudnienie w branży
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zbliża się do poziomu 10 tys. osób. Ponad 90% przychodów polskich producentów gier pochodzi z eksportu.
Rocznie do graczy trafia około 480 nowych, polskich produkcji. Na rynku polskim funkcjonuje około 16 mln graczy,
którzy są siódmą nacją świata pod kątem generowania przychodów światowych spółek gamingowych na
platformie Steam. Kluczowym segmentem dla polskich graczy jest segment gier premium na komputery PC.

14.OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH
Emitent nie prowadził i nie planuje prowadzić inwestycji rzeczowych lub kapitałowych. W roku 2020, czyli w
okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Memorandum, Emitent ponosił nakłady na
produkcję poszczególnych gier. Nakłady te odzwierciedlone są w pozycji Zapasy w bilansie Spółki i wynoszą na
dzień 31 grudnia 2020 roku 2.106,4 tys. PLN.

15.INFORMACJA O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM,
UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM – JEŻELI
WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA
Wobec Emitenta nie wszczęto żadnego postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego,
arbitrażowego, egzekucyjnego ani likwidacyjnego.

16.INFORMACJA 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
Brak jest innych postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych,
w tym postępowań 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.

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
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka nie finansuje prowadzonej działalności kapitałem
dłużnym.

18.INFORMACJE O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W NINIEJSZYM MEMORANDUM
INFORMACYJNYM
Zarząd Emitenta nie identyfikuje nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w
niniejszym Memorandum, za wyjątkiem emisji akcji serii B. W listopadzie 2020 roku przeprowadzona została
emisja 29.000 akcji serii B, w wyniku której Spółka pozyskała około 1,2 mln PLN. Podwyższenie kapitału
zakładowego w wyniku emisji akcji serii B zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 03 lutego 2021 roku.
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19.ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ORAZ INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO
SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 5 NINIEJSZEGO
MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
Emitent rozpoczął prace koncepcyjne i przygotowawcze dotyczące przygotowania Spółki do korzystania z ulgi
podatkowej IP box, stanowiącej o niższym, 5-procentowym podatku CIT i PIT dla przedsiębiorstw uzyskujących
przychody z komercjalizacji własności intelektualnej. Niższy podatek może płacić przedsiębiorstwo, które
inwestując w badania i rozwój, opracuje np. nową technologię, zastrzeże ją (czyli zdobędzie na nią tzw.
kwalifikowane prawo własności intelektualnej), a następnie będzie uzyskiwać przychód z jego komercjalizacji.
Emitent wziął udział w festiwalu dem gier organizowanym przez operatora platformy Steam w dniach 3-7 lutego
2021 roku. W opinii Zarządu Emitenta efekty udziału w festiwalu można uznać za sukces – prezentowane demo
gry Builder Simulator zostało odebrane bardzo dobrze przez społeczność graczy (oglądalność na poziomie 2-5
miejsca na całym festiwalu, nr 1 wśród symulatorów). W demo gry zagrało ponad 72 tys. Graczy, a wishlista gry
przyrosła o około 42 tysiące pozycji.

20. PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH
Emitent nie sporządzał prognoz w zakresie wyników finansowych.

21.OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA
21.1. ZARZĄD
Michał Kaczmarek – Prezes Zarządu
Informatyk, przedsiębiorca i menedżer związany z grami oraz esportem od ponad 20 lat. Jeden z pierwszych
użytkowników platformy Steam. Wychowany i wykształcony w Wielkiej Brytanii w Londynie (Wimbledon
College). Pierwszą firmę założył w wieku 18 lat – działalność gospodarczą z zakresu usług informatycznych oraz
programistycznych. Twórca agencji reklamy internetowej Fkolo.pl sp. z o .o. oraz platformy reklamowej dla
fachowców w Sir Local sp. z o.o., w roli Prezesa Zarządu. Od 2017 roku założyciel i Prezes Zarządu Spółki.
Prywatnie mąż i ojciec.
Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Michał Kaczmarek pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Michał Kaczmarek nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Pan Michał
Kaczmarek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego
oraz art. 587, 590 i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę
Memorandum nie toczą się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące
Pana Michała Kaczmarka, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą
faktyczne lub potencjalne konflikty interesów w związku z pełnieniem przez Pana Michała Kaczmarka innych
obowiązków lub w związku z jego prywatnymi interesami.
21.2. RADA NADZORCZA
Marcin Ekiert – Członek Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca, współzałożyciel i Prezes Zarządu Yieldbird sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój jej biznesu.
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
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Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Marcin Ekiert pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Marcin Ekiert nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Pan Marcin Ekiert nie
został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę Memorandum nie toczą się
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Pana Marcina Ekierta, których
wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne konflikty
interesów w związku z pełnieniem przez Pana Marcina Ekierta innych obowiązków lub w związku z jego
prywatnymi interesami.
Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu spółki CreativeForge Games S.A. Członek Rady Nadzorczej w licznych spółkach w branży
gamingowej. Wykształcenie techniczno-elektroniczne oraz uczęszczał do Polsko- Japońskiej wyższej szkoły
technik komputerowych.
Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr
Karbowski pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Piotr Karbowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Pan Piotr Karbowski nie
został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę Memorandum nie toczą się
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Pana Piotra Karbowskiego,
których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne
konflikty interesów w związku z pełnieniem przez Pana Piotra Karbowskiego innych obowiązków lub w związku z
jego prywatnymi interesami.
Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Czarnecki jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku
Ekonomia. Od ponad 10 lat prowadzi działalność związaną z grami komputerowym. Od 2005 roku zajmuje się
specjalistyczną sprzedażą i dystrybucją gier komputerowych w ramach utworzonej przez siebie działalności
taniegry.pl. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Senior Sales Executive w Lyreco S.A.
Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Grzegorz Czarnecki pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Grzegorz Czarnecki nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Grzegorz
Czarnecki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
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przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę Memorandum nie toczą się
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Pana Grzegorza Czarneckiego,
których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne
konflikty interesów w związku z pełnieniem przez Pana Grzegorza Czarneckiego innych obowiązków lub w
związku z jego prywatnymi interesami.
Paweł Wujec – Członek Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca, menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Obecnie prezes zarządu K2 Internet, spółki publicznej
notowanej na WGPW. W przeszłości m.in. dyrektor segmentu internet Agory, współtwórca Gazeta.pl i Sport.pl,
osoba odpowiedzialna za inwestycje Agory w spółki cyfrowe (m.in. Yieldbird, ROIHunter). Prywatnie inwestuje w
start-upy. Absolwent Executive MBA UW / University of Illinois.
Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Paweł Wujec pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Paweł Wujec nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Paweł Wujec nie został
pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę Memorandum nie toczą się
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Pana Pawła Wujca, których
wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne konflikty
interesów w związku z pełnieniem przez Pana Pawła Wujca innych obowiązków lub w związku z jego prywatnymi
interesami.
Matusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej
Członek Zarządów oraz organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających m.in. w obszarze produkcji gier
komputerowych i nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach
branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w
zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju
podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem instytucji finansowych w Polsce.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych
specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz
wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacji zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży
nowych technologii.
Jego kadencja upływa z dniem 31 sierpnia 2025 roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Mateusz Wcześniak pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Mateusz Wcześniak nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu
rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Mateusz
Wcześniak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego
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oraz art. 587, 590 i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę
Memorandum nie toczą się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące
Pana Mateusza Wcześniaka, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą
faktyczne lub potencjalne konflikty interesów w związku z pełnieniem przez Pana Mateusza Wcześniaka innych
obowiązków lub w związku z jego prywatnymi interesami.
Karol Jurga – Członek Rady Nadzorczej
Założyciel sportowej agencji informacyjnej. Inżynier programowania. W press’s m.in. Head of Social Media and
Traffic Acuisition w Agora S.A. Obecnie Head of Business w Yieldbird sp. z o.o. oraz właściciel agencji reklamowej,
Wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych oraz wykładowca w Collegium Civitas. Absolwent Wyższej
Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.
Powołany do Rady Nadzorczej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2021 roku (na
Datę Memorandum niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS) Jego kadencja upływa z dniem 18 stycznia 2026
roku.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Karol
Jurga pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Karol Jurga nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie figuruje w równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Karol Jurga nie został
pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590
i 591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę Memorandum nie toczą się
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Pana Karola Jurgi, których
wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne konflikty
interesów w związku z pełnieniem przez Pana Karola Jurgi innych obowiązków lub w związku z jego prywatnymi
interesami.

22.DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU:
Według stanu na Datę Memorandum struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
PlayWay S.A.

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

622 500

45,55%

622 500

45,55%

Michał Kaczmarek

75 000

5,49%

75 000

5,49%

Jakub Trzebiński

72 500

5,31%

72 500

5,31%

596 500

43,65%

596 500

43,65%

1 366 500

100,00%

1 366 500

100,00%

Pozostali
Łącznie
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Po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 90.000 Akcji Nowej Emisji, przy założeniu
subskrybowania i przydzielenia wszystkich Akcji Nowej Emisji przewidywana struktura akcjonariatu Emitenta, ze
wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się
następująco:

Akcjonariusz
PlayWay S.A.
Michał Kaczmarek
Pozostali
Łącznie

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

622 500

42,74%

622 500

42,74%

75 000

5,15%

75 000

5,15%

759 000

52,11%

759 000

52,11%

1 456 500

100,00%

1 456 500

100,00%

Spółka zawarła ze wskazanymi niżej akcjonariuszami ze Spółką umowy o czasowe ograniczenie w dysponowaniu
akcjami („Umowy lock-up”). Na podstawie Umów lock-up akcjonariusze ci bezwarunkowo zobowiązali się, że od
dnia zawarcia Umowy lock-up do dnia przypadającego po upływie wskazanego niżej okresu liczonego od
pierwszego dnia notowania akcji Spółki w ASO, jednak nie dłużej, niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy
lock-up, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki, akcjonariusz:
1) nie będzie oferować, nie przeniesie w jakikolwiek sposób, nie ustanowi jakiegokolwiek zastawu, opcji,
ograniczenia co do możności rozporządzania, prawa pierwokupu, prawa pierwszeństwa, praw lub
pożytków osób trzecich, innych zabezpieczeń jakiegokolwiek rodzaju lub innych uzgodnień
preferencyjnych (w tym, między innymi, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastrzeżenia prawa
własności) o podobnym skutku, nie zobowiąże się do zbycia lub ustanowienia obciążenia ani też w inny
sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi
lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji, oraz
2) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę
przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami
wynikającymi z Akcji, w tym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, bądź której ekonomiczny
skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji, oraz
3) nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości rozporządzenia Akcjami zgodnie z
powyższym ani nie ogłosi zamiaru takiego rozporządzenia Akcjami.
W celu zabezpieczenia powyższych zobowiązań akcjonariusze, którzy zawarli Umowy lock-up będą
zobowiązani do ustanowienia blokad, odpowiednio, w rejestrze akcjonariuszy, a po rejestracji Akcji w KDPW –
na rachunkach papierów wartościowych, przy czym Spółka może zwolnić akcjonariusza z obowiązku
ustanowienia blokady jeśli zobowiąże się on do przedkładania wyciągu z rachunku papierów wartościowych i
upoważni od Spółkę do występowania do firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych
o wydanie takiego zestawienia.
W przypadku naruszenia zobowiązań w zakresie ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Akcjonariusz będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej określonej w Umowie lock-up.
Spółka zawarła Umowy lock-up ze wskazanymi niżej akcjonariuszami, w odniesieniu do wskazanej obok ich
nazwiska lub firmy liczby akcji i do upływu wskazanego niżej okresu liczonego od dnia notowania akcji Spółki
w ASO, jednak nie dłużej, niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy lock-up:
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Akcjonariusz

Liczba akcji

Okres liczony od dnia pierwszego
notowania w ASO

PlayWay S.A.

622.500

1 rok

Michał Kaczmarek

64.000

1 rok

Jakub Trzebiński

72.500

1 rok

Akcjonariusz będący osobą fizyczną

58.488

1 rok

Akcjonariusz będący osobą fizyczną

21.500

1 rok

Akcjonariusz będący osobą fizyczną

30.000

6 miesięcy

Akcjonariusz będący osobą fizyczną

10.000

6 miesięcy

10.000

3 miesiące
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CZĘŚĆ V – SPRAWOZDANIA FINANSOWE
1.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, ZA KTÓRY ZOSTAŁO
SPORZĄDZONE, OBEJMUJĄCE DANE PORÓWNAWCZE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA ORAZ ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
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1.2 SPORZĄDZONE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
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ZAŁĄCZNIKI
1. ODPIS Z KRS
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2. AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA
§1
1.
2.

Firma Spółki brzmi: Live Motion Games Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy Live Motion Games S.A., a także wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§4
1.

2.

1.
2.

3.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
4) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
5) PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
6) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
7) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
8) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
9) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
11) PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 82.92.Z - Działalność związana w pakowaniem,
13) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
14) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po
uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.
§5
Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne
oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w
spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie
dopuszczalnych.
Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w
art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
ROZDZIAŁ III
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KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI
§6
1.

2.
3.

4.
1.

2.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.650,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych
00/100) i dzieli się na 1.366.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, tj.:
1) 1.337.500 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach
od 0.000.001 do 1.337.500;
2) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000.
Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Live Motion Games
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej
działającej pod firmą Live Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w wyniku jej przekształcenia w Spółkę.
Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
§7
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji
lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub
wkłady niepieniężne.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki
zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.
§8

1.
2.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich
wykorzystania uchwala Zarząd.
§9

1.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o
kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał
Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje
udzielone na okres trzech lat od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.
Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu
kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a
także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze
środków własnych Spółki.
Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek
handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie
rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie
akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących
przepisów prawa;
5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego
obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
ROZDZIAŁ IV
AKCJE
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akcje są zbywalne.
Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
Akcje imienne się ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie
akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być
podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania
zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze
wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki
będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
§ 11

1.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych
celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem
umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do
określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----------------------3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o
obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami
Kodeksu spółek handlowych.
ROZDZIAŁ V
AKCJONARIUSZE
§ 12
1.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając
go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
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2.

3.

4.

Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według
którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W
przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku,
dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o
podziale zysku.
W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy
oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie
wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy
może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady
Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
ROZDZIAŁ VI
WŁADZE SPÓŁKI
§ 13

Władzami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 14
1.
2.

W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może
być powołany na kolejne kadencje.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę
Nadzorczą.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka
Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do
kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia
konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania
takiego konfliktu w przyszłości.
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki,
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
11. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować
uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za
pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna
tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes
Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu
działający łącznie z prokurentem.
RADA NADZORCZA
§ 15
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1.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku
złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się
wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków
Rady
Nadzorczej
powołuje
i
odwołuje
Walne
Zgromadzenie,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej
mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu
Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku
wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali
członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w
drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać
kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej
dwóch.
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia
wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia
mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej
inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien
spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać
inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali
swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne
Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej,
Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści w punkt porządku obrad
dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego
następcy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich
obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o
zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub
istnieje możliwość jego zaistnienia.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w
związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
§ 16
1.
2.

3.

4.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni
od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym
członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady
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5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza
może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych
porządkiem obrad.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na
posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość
porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach
członków Zarządu.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady.
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W
protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek
handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w
obowiązujących przepisach, należy:
1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
6) wybór biegłego rewidenta Spółki;
7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
9) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w
nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
ograniczonego prawa rzeczowego.
§ 18
1.
2.
3.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z
wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub
inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie
opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.
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5.

6.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności.
Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 19

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli
wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych
listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa)
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej.
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.
W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art.
4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia
sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 20
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada
Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna
za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie
zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402 1-4022 kodeksu spółek
handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po
upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane
jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny
być wniesione pod obrady.
§ 21
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba
że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co
do powzięcia uchwały.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną,
Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na
której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na
nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez
akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
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5.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w
drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd.
§ 22

1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości
dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady
Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
10) z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków
Rady Nadzorczej Spółki,
11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12) zmiana Statutu Spółki,
13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub
użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone
w przepisach prawa lub w Statucie.
§ 23

2.
3.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VII
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 24
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.).
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z
dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych
w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.
§ 26
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W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 27
Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
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3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akcje

wszystkie akcje Emitenta

Akcje serii C, Akcje Nowej Emisji

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych przez Live Motion Games
S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji,
ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Akcje Oferowane

łącznie Akcje Nowej Emisji i Akcje Sprzedawane

Akcje Sprzedawane

nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda wyemitowanych przez Live Motion Games S.A. z
siedzibą w Warszawie z czego:
⁃
⁃

nie więcej niż 10.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez
Mateusza Pastewkę,
nie więcej niż 5.000 Akcji serii A oferowanych do sprzedaży jest przez
Mateusza Adamkiewicza

ASO, NewConnect

Alternatywny System Obrotu na rynku NewConnect organizowany przez GPW

Bundle

Pakiet kilku gier, oferowany na platformie Steam przez jednego lub więcej
sprzedawców, zazwyczaj w promocyjnych cenach, pozwalających graczowi na
uzyskanie oszczędności w stosunku do zakupu pojedynczych tytułów.

Data Memorandum

Dzień publikacji Memorandum, tj. 3 marca 2021 roku

Demo

Wersja demonstracyjna gry udostępniona publicznie do grania w celu zapoznania
się. Często jest to okrojona wersja pełnej gry – na przykład bazująca na jednej
mapie (w przypadku pełnej wersji gry map może być kilkanaście) lub ograniczonej
liczbie elementów w grze. Celem demo jest promocja gry oraz zebranie
feedbacku od graczy.

DLC (ang. downloadable
content)

Zawartość do pobrania, produkt stanowiący rozszerzenie gry komputerowej,
udostępniany przez wydawcę za pośrednictwem Internetu. Pod pojęciem tym
kryją się różnego rodzaju dodatki do podstawowej wersji gry, takie jak nowe
wyposażenie, mapy czy pakiety misji. Często gra ma swoją reedycję, w skład
której wchodzą wszystkie wydane do niej dotychczasowe DLC.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego
27, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665, NIP:
5470244972, kapitał zakładowy w wysokości 19 796 924,00 zł, w pełni wpłacony

Doradca Prawny

Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Wałbrzyska ,8/ B8-2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460239,
REGON: 022129679, NIP: 8943046095, kapitał zakładowy: 60.000,00 zł, w pełni
wpłacony

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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Dzień Roboczy

każdy dzień inny niż sobota oraz dzień uznany za wolny od pracy na podstawie
właściwych przepisów, który nie został uchwałą Zarządu KDPW wyłączony przy
obliczaniu terminów, a także każdy dzień, który na mocy uchwały Zarządu KDPW
został uznany za dzień, który należy uwzględnić przy obliczaniu terminów

Early Access

Wczesny dostęp - sprzedaż w trybie Early Access jest modelem finansowania i
testowania gier komputerowych, w którym gracz kupuje nieukończoną jeszcze
produkcję. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży gry znajdującej się we wczesnej
fazie produkcji są przeznaczane na ukończenie procesu jej tworzenia. Gra
udostępniona w tej formule zawiera najczęściej tylko część elementów, które
mają być obecne w finalnej wersji produktu, ale już na tym etapie produkcji jest
ona „grywalna”. Gracze, którzy zakupią produkcję udostępnioną w trybie Early
Access, często aktywnie uczestniczą w procesie testowania gry, zgłaszają
producentowi napotkane błędy oraz dzielą się swoimi pomysłami z producentem.

EBIT

(ang. earnings before deducting interest and taxes) – zysk operacyjny, czyli zysk
przed odliczeniem podatków i odsetek

EBITDA

(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk
operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych
zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji
wartości niematerialnych i prawnych

Emitent, Spółka

Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862510, posiadająca NIP:
9512435941, REGON: 367099511

Firma Inwestycyjna

Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej działający jako
firma inwestycyjna pośrednicząca w przeprowadzeniu Oferty Publicznej

GPW, Organizator ASO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inwestor

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej zainteresowaną subskrybowaniem Akcji Oferowanych

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

Klient Detaliczny

Inwestor będący klientem detalicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 39c Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi

Klient Profesjonalny

Inwestor będący klientem profesjonalnym w rozumieniu art.3 pkt 39b Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym również Uprawniony Kontrahent

Kodeks Spółek Handlowych,
Ksh, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Komisja Europejska, KE

Komisja Europejska - organ wykonawczy Unii Europejskiej

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Memorandum

Niniejsze memorandum informacyjne

Oferta Publiczna

Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie Memorandum, w
ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na podstawie
art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37b ust. 1 Ustawy o
Ofercie Publicznej.
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Oferujący

Mateusz Pastewka i Mateusz Adamkiewicz

PC

Komputer ogólnego przeznaczenia którego rozmiar, możliwości i cena
predysponują go do indywidualnego użytku.

Playtest

Wersja gry oddana graczom, którzy zapisali się do testowania gry poprzez
platformę Steam.

PLN, złoty, zł

złoty polski

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe

Prawo Restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Prawo Upadłościowe

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Preprodukcja

Jest początkowym etapem tworzenia gry, w którym twórcy skupiają się wokół
projektowania kluczowych elementów rozgrywki i tworzenia dokumentów
dotyczących danej gry. Jednym z głównych celów tej fazy jest stworzenie
jednoznacznej i łatwej do zrozumienia dokumentacji, która zawiera wszystkie
wytyczne projektu i harmonogram prac. Efektem preprodukcji jest wczesna
wersja gry obrazująca jej core loop (założenia głównej rozgrywki), główne
mechaniki, historię, rodzaj grafiki i ogólną atmosferę. Etap preprodukcji często
kończy się stworzeniem trailera.

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prolog

Darmowa gra udostępniana publicznie na platformie Steam w celu budowania
zainteresowania finalną, pełną wersją gry. Najczęściej prolog jest bardziej
rozwiniętą i rozbudowaną wersją demo gry.

Rachunek Papierów
Wartościowych

Rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Rachunek Zbiorczy

Zbiorczy rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 8a Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulacje KDPW

Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW lub wszelkie inne obowiązujące
regulaminy i procedury przyjęte przez KDPW, określające sposób powadzenia
przez KDPW systemu depozytowo–rozliczeniowego

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

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

Rozporządzenie Prospektowe

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;

Rozporządzenie w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli
łączenia przedsiębiorstw

Statut

Statut Emitenta

Szczegółowe Zasady Działania
KDPW

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
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Uchwała Emisyjna

uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18
stycznia 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
całości, dematerializacji akcji, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki

Uchwała o Przekształceniu

uchwała nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Live Motion Games spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020
roku w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną

Umowa lock-up

Umowa o czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami zawarta przez Spółkę z
niektórymi jej akcjonariuszami

Ustawa o biegłych rewidentach

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym

Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ochronie Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

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

Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o Podatku od Spadków i
Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

Wishlista Outstanding

Wishlista Steam dla wszystkich gier Emitenta

Wishlista Steam

Wishlista Steam – lista życzeń użytkowników platformy Steam (graczy), na której
po zalogowaniu danego gracza może on zapisywać gry, którymi się interesuje i
których zakup w przyszłości rozważa. Wishlisty tworzone są przez graczy między
innymi po to, by otrzymywać informacje o promocjach i przecenach produktu,
który potencjalnie chcą w przyszłości nabyć.

Zarząd

Zarząd Emitenta
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