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I. Wstęp  
 

Memorandum informacyjne 

 

1. Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”) 

Nazwa Spółki:  DeGenerals Spółka Akcyjna  

Kraj:  Polska  

Siedziba:  Łódź 

Adres:  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133D/109, 92-318 Łódź 

Numer KRS:  0000711800 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:  369163800 

NIP:  7282825599 

Telefon:  728-787-209 

Poczta e-mail:  contact@degenerals.com 

Strona www:  https://www.degenerals.com/ 

 

2. Oferujący Akcje do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej („Oferujący”) 

Nazwa Oferującego:  PlayWay Spółka Akcyjna  

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa 

Numer KRS:  0000389477 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:  142985260 

NIP:  5213609756 

Telefon:  +48 535 535 311 

Poczta e-mail:  contact@playway.com 

Strona www:  https://www.playway.com 

 

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z Ofertą Publiczną 30.000 sztuk akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda DeGenerals S.A. z siedzibą w Łodzi. 

 

4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 
wskazaniem zabezpieczenia 

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje podmiot 

zabezpieczający (gwarantujący). 

 

5. Cena sprzedaży oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin 
udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Oferujący ustalił Cenę Sprzedaży Akcji serii A w wysokości 340 zł za jedną akcję. 

 

6. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z 
zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 
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Oferowanie Akcji serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. 

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, 

ich ofercie i emitencie. 

 

7. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum 

Akcje są oferowane do sprzedaży w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego, 

w oparciu o art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie. Na mocy art. 37b Ustawy o 

ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, 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 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z 

wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą 

mniejsze niż 2 500 000 euro. 

Oferta Publiczna Akcji serii A spełnia powyższe warunki wyłączające obowiązek udostępnienia do publicznej 

wiadomości prospektu.  

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję 

Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

8. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów 
wartościowych objętych Memorandum („DM INC”) oraz gwarantów emisji 

 

 

Nazwa (firma): Dom Maklerski INC S.A.  

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000371004 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 142721519 

NIP:  7010277149 

Telefon:  +48 61 297 79 27 

Fax:  +48 61 297 79 27 

Poczta e-mail:  biuro@dminc.pl 

Strona www:  https://www.dminc.pl 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Oferujący nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o 

gwarancję emisji. 

 

9. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały 
uwzględnione w jego treści 

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej 

wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji.  
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W przypadku odstąpienia przez Oferującego od Oferty Publicznej Akcji termin ważności Memorandum 

Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty 

Publicznej na stronach internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: 

https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl, tj. w sposób, w jaki Memorandum Informacyjne 

zostało podane do publicznej wiadomości.  

 

Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia 

Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości. 

 

10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą 
podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność 

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów 

wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum 

Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do 

Memorandum Informacyjnego. Oferujący jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum 

Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Oferującego: 

https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl.  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed 

udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy 

znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, 

wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów 

wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać 

przedłużony przez Oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w 

suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, 

termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu 

złożenia zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Oferujący może dokonać przydziału 

Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego 

lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji, 

niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Oferujący może udostępnić do 

publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w 

formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach 

internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: 

https://www.dminc.pl. 
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II. Czynniki ryzyka 
 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować 

przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Memorandum. Należy mieć na 

uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na 

działalność Spółki poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej 

oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki.  

 

Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości 

akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału. 

Emitent dążył do przedstawienia wszystkich istotnych zidentyfikowanych czynników ryzyka i zawarł w 

Memorandum Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu w dniu sporządzenia Memorandum. Emitent nie wyklucza 

jednak, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas przez niego nierozpoznane, które mogą mieć w przyszłości 

negatywny wpływ na jego działalność. Nie można też wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem działalności 

Spółki katalog poniżej opisanych czynników ryzyka będzie kompletny oraz wyczerpujący. 

 

 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

1.1. Ryzyko związane z brakiem przeszłości produkcyjnej 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum DeGenerals S.A. z siedzibą w Łodzi („Studio”) wydało jeden 

tytuł – Tank Mechanic Simulator (TMS). Produkcja okazała się sukcesem, a nakłady na nią poniesione w 

wysokości około 500 tys. PLN (bez kosztów marketingu, które ponosił PlayWay S.A. na mocy podpisanej umowy 

inwestycyjnej, rozwiązanej, za porozumieniem stron, dnia 26 listopada 2020 roku po przeprowadzeniu rozliczeń 

umownych - zapłacie przez Spółkę na rzecz PlayWay S.A., za świadczone usługi, kwoty 44.591,31 PLN plus 

VAT) zwróciły się w dwa dni po premierze tytułu i w okresie od dnia premiery gry na platformie Steam (20 lutego 

2020 roku), do 30 listopada 2020 r. ze sprzedaży tytułu i dostępnych portów (Nintendo Switch i MacOS) 

wygenerowano łączny przychód na poziomie 3.648.802,72 PLN. Obecnie tworzone są porty gry na platformę PS4 

i Xbox One (za które odpowiada Console Labs S.A.) oraz wersja gry w wirtualnej rzeczywistości (za który 

odpowiada GameFormatic S.A.). 27 sierpnia 2020 roku miała miejsce premiera portu gry na platformie Nintendo 

Switch, realizowanego we współpracy ze spółką Ultimate Games S.A., a dnia 2 października 2020 roku miała 

miejsce premiera portu na platformie MacOs, realizowanego we współpracy ze spółką Console Labs S.A. 

Dodatkowo. Dnia 3 września 2019 roku Emitent podpisał umowę o współpracy ze spółką Ritual Games S.A. 

(zmiana firmy z Circle Games S.A.), na mocy której kontrahent ma wykonać port gry TMS na platformy mobilne. 

Pierwsza wersja portu na platformy mobilne nie spełniła oczekiwanych norm jakości wykonania, w związku z 

czym, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, trwają prace nad jego poprawą.  

Spółka nie posiada w swoim portfolio innego ukończonego tytułu, a produkcja gry TMS trwała ponad trzy lata. 

Istnieje ryzyko, iż kolejne produkcje Emitenta nie osiągną równie dobrych wyników sprzedażowych. Sytuacja taka 

miałaby istotny negatywny wpływ na działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Brak bogatej 

historii działalności nie pozwala określić prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu przez kolejne produkcje 

Emitenta – jeden sukces sprzedażowy nie daje bowiem gwarancji odniesienia sukcesu przez kolejne produkcje 

Spółki. Tworzenie gier średnio-budżetowych, których produkcja trwa od 1,5 do 2,5 roku, wiąże się z ryzykiem 

poniesienia znaczącej ilości nakładów, które mogą nie zostać pokryte przychodami ze sprzedaży, a także z 

ryzykiem związanym z koniecznością finansowania tychże nakładów przed uzyskaniem przychodów ze 

sprzedaży danej gry. Emitent zakłada, że w latach 2021-2023 ukażą się gry Uboat Commander (3 kw. 2022 roku) 

i Tank Squad (1 kw. 2023 r.) oraz dwa rozszerzenia do debiutanckiej produkcji Studia, tj. TMS: DLC#1 (1 kw. 

2021 r.) i DLC#2 (listopad 2021), których łączny budżet ma wynieść około 2,11 mln PLN i zostać sfinansowany z 

wewnętrznych zasobów Spółki. Na dzień 30 września 2020 roku Spółka posiadała ponad 2,13 mln PLN środków 

pieniężnych. Przy wciąż satysfakcjonującym poziomie sprzedaży gry TMS oraz planach wydawniczych na 

najbliższe kwartały, Emitent wskazuje, że posiada zabezpieczone środki pieniężne na realizację gier z 

planowanego portfolio i nie zamierza pozyskiwać finansowania zewnętrznego, co istotnie minimalizuje ryzyko 

związane z finansowaniem produkcji w toku. Zarząd Emitenta zaznacza, iż doświadczenie i wiedza zdobyte 

podczas produkcji pierwszego tytułu są najcenniejszym aktywem Spółki. Trzon zespołu pracującego nad grami 

stanowi 6 osób. Emitent współpracuje łącznie z 28 osobami (dane na dzień 30 września 2020 roku) 

posiadającymi doświadczenie w produkcji gier. W związku z powyższym proces produkcyjny kolejnego tytułu 

powinien ulec skróceniu względem wcześniejszych prac nad TMS (3 lata). Ponadto Emitent wprowadza 

zmienioną strukturę organizacyjną, poprzez wyznaczenie projekt menedżerów odpowiedzialnych za pracę 
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mniejszych podzespołów. Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki mają na celu ograniczenie 

ryzyka stworzenia gry, która nie spełni oczekiwań grupy docelowej. 

1.2. Ryzyko związane z brakiem sukcesu gry Uboat Commander 

W 1 kw. 2021 roku Emitent planuje rozpocząć produkcję drugiego tytułu – Uboat Commander, do którego prawa 

nabył od spółki PlayWay S.A. Dnia 05 stycznia 2021 roku, DeGenerals dokonał przelewu 24.600,00 PLN na rzecz 

akcjonariusza większościowego, w zamian za przekazanie majątkowych praw autorskich do materiałów 

graficznych wskazanego tytułu. Obecnie trwają prace nad podstawą gry do wersji demonstracyjnej, która ma być 

zamieszczona na stronie Steam Uboat Commander. Przygotowanie wersji demonstracyjnej zostało 

oddelegowane do zespołu zewnętrznego, składającego się z jednego programisty i jednego grafika. Koszt pracy 

tych osób wynosi około 8 tys. PLN miesięcznie. PlayWay S.A. jako główny inwestor, wspiera rozwój Studia, m.in. 

poprzez umożliwienie zakupu IP tytułów odpowiadających tematyką, przyjętej strategii rozwoju. Gra 

przeznaczona będzie na komputery PC. Uboat Commander to gra strategiczna o dowodzeniu Wilczym Stadem 

U-botów (łodzi podwodnych) podczas Drugiej Wojny Światowej. Premiera gry planowana jest na 3 kw. 2022 roku. 

Szacowane nakłady, z wliczeniem kosztów marketingowych, to 1 mln PLN. Istnieje ryzyko, iż planowane nakłady 

1 mln PLN okażą się niewystarczające do ukończenia produkcji tytułu. W takim wypadku, Spółka będzie musiała 

przeznaczyć na grę więcej środków, co może mieć negatywny wpływ na płynność finansową. Emitent zaznacza 

jednak, iż na dzień 30 września 2020 roku dysponował środkami pieniężnymi w wartości 2.137.440,35 PLN, czyli 

kwotą dwukrotnie przewyższającą wartość planowanych nakładów na drugi tytuł. Wskazane środki, w założeniu, 

wystarczą na produkcję dwóch tytułów: Uboat Commander i Tank Squad. Ponadto wpływy ze sprzedaży 

debiutanckiego tytułu Studia – Tank Mechanic Simulator, stale zasilają jego konto, a w październiku 2020 roku 

wpływ ten z platformy Steam wynosił 207.808,46 PLN, a w listopadzie 2020 r. 109.794,02 PLN. Ponadto, 

szacowane przychody z platformy Steam, za grudzień 2020 roku, wynoszą na ponad 140 tys. PLN. Natomiast 

wpływy z portu na platformie Nintendo Switch wyniosły w październiku 2020 r. 6.569,35 PLN, a w listopadzie 

2020 r. 2.329,04 PLN. Obecnie tworzone są również cztery kolejne porty TMS na platformy PS4 i Xbox One oraz 

wersja na platformy mobilne i VR gry, które mają mieć debiut w 2021 r. 2 października 2020 r. miała miejsce 

premiera portu na system MacOs.  

Dodatkowo wydłużenie prac i opóźnienie premiery tytułu może znaleźć negatywne przełożenie w wynikach 

finansowych i planie wydawniczym Emitenta. Ponadto istnieje ryzyko, iż sprzedaż tytułu nie będzie 

wystarczająca, by pokryć nakłady poniesione na produkcję Uboat Commander. Przy zrealizowaniu się 

wskazanego czynnika ryzyka, Emitent będzie zmuszony przeksięgować wartość pozycji „zapasy” (gdzie 

ewidencjonowane są nakłady poniesione na produkcję tytułów w ramach pozycji „półprodukty i produkty w toku”) 

w koszty bieżącej działalności co jednorazowo obciąży jego wynik finansowy. Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara 

się minimalizować wskazane ryzyko poprzez stworzenie strony Steam i budowanie Wishlisty (lista tworzona na 

platformie Steam w której gracze deklarują chęć zakupienie tytułu). Na stronie gry ma być udostępniony trailer, 

czyli film obrazujący podstawowe mechaniki gry i motyw przewodni, co pozwala na weryfikację popytu ze strony 

graczy na grę i odpowiednie kierowanie przekazu marketingowego. 

1.3. Ryzyko związane z brakiem sukcesu gry Tank Squad 

W lipcu 2020 roku Studio rozpoczęło pracę nad trzecim, według przyjętego harmonogramu premier, tytułem – 

Tank Squad (TS) – również, jak wcześniejsza produkcja Emitenta – TMS, w wersji na komputery osobiste (PC). 

W założeniu, będzie to zręcznościowa gra walki rozgrywająca się w okresie drugiej wojny światowej. Jako 

dowódca czołgu gracz będzie kontrolował i wydawał rozkazy swojemu oddziałowi czołgów podczas walki. 

Nakłady na grę planowane są na kwotę około 1 mln PLN (przy uwzględnieniu kosztów marketingowych), przy 

czym przy tak czaso- i pracochłonnej produkcji, wartość ta może ulec zmianie. Premiera gry planowana jest na 1 

kw. 2023 roku.  

Istnieje ryzyko, iż produkowana gra nie osiągnie podobnego sukcesu jak debiutancki tytuł Studia – Tank 

Mechanic Simulator. Wystąpienie takiej sytuacji miałoby znaczący wpływ na wyniki i płynność finansową 

przedsiębiorstwa. Poniesione nakłady mogłyby nie zostać pokryte z przychodów ze sprzedaży, a Spółka mogłaby 

w efekcie nie posiadać środków na finansowanie bieżącej działalności. Ponadto istnieje ryzyko, iż Zarząd nie 

doszacował zakładanego budżetu na grę i poniesione nakłady przewyższą zakładany 1 milion złotych. Emitent 

zaznacza jednak, iż na dzień 30 września 2020 roku dysponował środkami pieniężnymi w wartości 2.137.440,35 

PLN, czyli kwotą dwukrotnie przewyższającą wartość planowanych nakładów na trzeci tytuł. Ponadto wpływy ze 

sprzedaży debiutanckiego tytułu Studia, stale zasilają jego konto. W październiku 2020 r. wpływ ten z platformy 

Steam wynosił 207.808,46 PLN, a w listopadzie 2020 r. 109.794,02 PLN. Ponadto, szacowane przychody z 

platformy Steam, za grudzień 2020 r., wynoszą na ponad 140 tys. PLN. Natomiast wpływy z portu na platformie 

Nintendo Switch wyniosły w październiku 2020 r. 6.569,35 PLN, a w listopadzie 2020 r. 2.329,04 PLN. Obecnie 
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tworzone są również cztery kolejne porty TMS na platformy PS4 i Xbox One oraz wersja na platformy mobilne i 

VR gry, które mają mieć debiut w 2021 r. 2 października 2020 r. miała miejsce premiera portu na system MacOs.  

Jak wskazuje Zarząd Emitenta, rozważając sytuację braku pokrycia nakładów poniesionych na produkcję TS, 

Spółka będzie w stanie sfinansować, z obecnie posiadanych środków, produkcję jeszcze jednego tytułu. W 

przypadku wystąpienia problemów płynnościowych, Emitent może również liczyć na wsparcie finansowe PlayWay 

S.A. – większościowego akcjonariusza Spółki. Tym niemniej istnieje ryzyko, że pomimo ukończenia gry jej 

sprzedaż będzie niewystarczająca do zwrotu poniesionych nakładów, co spowodowałoby konieczność dokonania 

odpisu aktualizującego wartość pozycji „zapasy” („półprodukty i produkty w toku”) w bilansie (na dzień 30 

września 2020 r. saldo pozycji zapasy wynosiło 50.958,43 PLN), w ramach której Emitent wykazuje ponoszone 

koszty na produkcję gry. W takiej sytuacji obciążony może zostać bieżący wynik finansowy Spółki. 

1.4. Ryzyko związane z brakiem sukcesu portów gry Tank Mechanic Simulator 

Debiutancka produkcja studia DeGenerals - Tank Mechanic Simulator, której premiera miała miejsce 20 lutego 

2020 roku, okazała się sukcesem (więcej informacji o sprzedaży gry znajduje się w rozdziale V, pkt 12 

niniejszego Memorandum), w związku z czym Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umów na stworzenie portów 

tytułu na inne platformy dystrybucyjne. Dnia 27 sierpnia 2020 roku miała miejsce premiera portu gry na platformie 

Nintendo Switch, realizowanego we współpracy ze spółką Ultimate Games S.A. Dnia 2 października 2020 roku 

miała miejsce premiera portu na platformie MacOs, realizowanego we współpracy ze spółką Console Labs S.A. 

Obecnie tworzone są porty gry na platformę PS4 i Xbox One (Console Labs S.A.) oraz wersja gry w wirtualnej 

rzeczywistości (GameFormatic S.A.) i platformy mobilne (Ritual Games S.A.). Istnieje ryzyko, iż przyszłe porty nie 

spełnią oczekiwań odbiorców. Sytuacja taka miałaby przede wszystkim negatywny wpływ na postrzeganie i 

renomę Studia 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. Zarząd Emitenta zaznacza, że jakość produkcji jest dla niego 

priorytetem, czego przejawem są trwające prace nad poprawę jakości wykonania portu gry na urządzenia mobile. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, że nie ponosi ryzyka związanego z finansowaniem produkcji portów, gdyż 

całość nakładów ponoszą licencjobiorcy. W przypadku współpracy z Console Labs S.A. podział przychodów ze 

sprzedaży został ustalony w taki sposób, że Emitent ma udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu do 

momentu pokrycia nakładów poniesionych przez jego wykonawcę, a następnie udział Emitenta w przychodach 

wzrasta do 50%. W przypadku współpracy z Ultimate Games S.A., spółce DeGenerals przysługuje 30% 

przychodów ze sprzedaży, a z Ritual Games S.A. 20%. W ramach współpracy z GameFormatic S.A. Emitentowi 

przynależy przychód w zakresie 50% przychodów ze sprzedaży, przy czym w pierwszej kolejności, z przychodów 

ze sprzedaży, pokryte zostaną nakłady poniesione na produkcję portu w wersji VR, które zostały ustalone na 

poziomie 325 tys. PLN. Udział Emitenta w przychodach ze sprzedaży dotyczy zysku po opłaceniu 30% marży 

nakładanej przez platformy sprzedażowe. 

1.5. Ryzyko związane z brakiem sukcesu DLC#1 i DLC#2 do gry Tank Mechanic Symulator 

W maju 2020 roku Emitent rozpoczął prace nad DLC#1 (ang.: Downloadable Content – rozszerzenie do 

istniejącej gry) do gry TMS. W ramach DLC#1 gracze będą mieli dostęp do 12 nowych czołgów i pojazdów: 

Panzerkampfwagen VIII Maus, PzKpfw VI Ausf. B Tiger II (H) “King Tiger”, BT-7 (Early 1935), PzKpfw II Ausf. C, 

M3A1 Personal Carrier Half-track, M8 Greyhound, M20, Little Willie, Vickers E, M18 Hellcat, IS-2, Mk IV Churchill 

AVRE. Planowane nakłady na produkcję i marketing rozszerzenia opiewają na kwotę 60 tys. PLN, a data 

premiery została ustalona na koniec 1 kw. 2021 roku. W lutym 2021 roku Emitent planuje rozpocząć prace nad 

drugim DLC gry TMS, a data premiery rozszerzenia została ustalona na listopad 2021 roku. W ramach DLC#2 

gracze będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych misjach wydobywczych czołgów (misja/mapa zimowa; 

misja/mapa stepy-Rosja). Ponadto dodany zostanie tryb saperski - zarządzanie pociskami/niewybuchami. 

Planowane nakłady na produkcję i marketing rozszerzenia opiewają na kwotę 50 tys. PLN. Istnieje ryzyko, iż 

posiadacze gry podstawowej nie będą chcieli zakupić rozszerzenia i poniesione nakłady zostaną spisane w 

koszty działalności bieżącej. Urzeczywistnienie się negatywnego scenariusza pogorszy sytuację finansową 

Spółki, ale nie będzie miało istotnego wpływu na jej płynność. Jednakże postrzeganie Spółki na rynku może ulec 

negatywnej zmianie i obniżyć morale pracowników tworzących rozszerzenie gry. Planowana cena sprzedaży 

DLC#1 oraz DLC#2 została ustalona na poziomie 5 USD (co według kursu na dzień 28 grudnia 2020r. stanowi 

18,38 PLN). Oznacza to, że aby nakłady poniesione na produkcję DLC#1 zostały pokryte, Spółka musi 

odnotować sprzedaż rozszerzenia na poziomie około 4,6 tys. egzemplarzy, a DLC#2 – około 3,9 tys. (przy 

uwzględnieniu pobieranej przez platformy 30% marży sprzedażowej). Podstawowa wersja gry sprzedała się w 

nakładzie ponad 127 tys. sztuk (stan na 30 listopada 2020 roku). Wystarczy zatem aby konsumenci zakupili 

DLC#1 do 3,67%, a DLC#2 3,06% z 127 tys. sprzedanych egzemplarzy gry, a nakłady poniesione na produkcję 

zostaną pokryte. Należy dodatkowo wskazać, iż na dzień 1 stycznia 2021 r. ilość pozytywnych ocen gry stanowiła 

87% ogólnej liczby ocen (3.940), a tworzony DLC#1 i planowany DLC#2 są oparte na sugestiach odbiorców 
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publikowanych na forach i za pośrednictwem komunikatora Discord. Ryzyko związane z brakiem zainteresowanie 

DLC#1 i DLC#2 jest zatem istotnie niwelowane. 

1.6. Ryzyko koncentracji akcjonariatu wokół spółki dominującej – PlayWay S.A. 

Podmiotem dominującym w strukturze akcjonariatu Emitenta jest Spółka PlayWay S.A. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum posiada ona 256.000 akcji serii A, które stanowią 80% ogólnej liczby akcji i dają prawo 

do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). PlayWay S.A. oferuje sprzedaż 

30,000 Akcji co stanowi 9,38% ogólnej liczby głosów. Z uwagi na dominującą pozycję PlayWay S.A. w strukturze 

akcjonariatu, pozostali akcjonariusze mogą mieć znikomy wpływ na działalność Spółki. Treść podejmowanych 

przez WZA uchwał w decydującym stopniu będzie zależeć od stanowiska PlayWay S.A., który głosując przeciwko 

podjęciu danej uchwały będzie przesądzać o jej nie uchwaleniu przez WZA, a w niektórych przewidzianych w 

KSH przypadkach nieobecność PlayWay S.A. na WZA, spowodowałaby nieważność podejmowanych uchwał. 

Okoliczności te wskazują na dominujący wpływy PlayWay S.A. na kształtowanie sytuacji gospodarczej Spółki. 

Należy wskazać, że taka sytuacja jest dla PlayWay S.A. naturalnym stanem rzeczy, wpisanym w strategię jego 

działalności przewidującej osiąganie pozycji większościowego akcjonariusza w spółkach produkujących gry 

wideo, wspieranie ich rozwoju i w efekcie zwiększanie wartości swoich inwestycji kapitałowych. W interesie 

PlayWay S.A. leży więc, aby Spółka działała w sposób sprawny i rentowny. Należy wskazać, iż od początku 

podjęcia prac nad projektem Tank Mechanic Simulator przez Roberta Macieja Pietrzko i Michała Karola 

Flodrowskiego, spółka PlayWay, jako pierwotny zleceniodawca projektu, wspierał jego rozwój i wspomagał go 

finansowo, poprzez udzielenie czterech pożyczek na łączną kwotę 368 tys. PLN, w okresie od sierpnia 2018 roku 

do stycznia 2020 roku. Pożyczki zostały uregulowane w całości (wraz z częścią odsetkową) do końca kwietnia 

2020 roku. Dnia 11 stycznia 2018 roku DeGenerals odkupił prawa do gry TMS za kwotę 50.873,00 PLN i dnia 20 

lutego 2020 roku wydał tytuł na platformie Steam z własnego konta. 

1.7. Ryzyko związane z brakiem zatrudnienia pracowników w oparciu o umowy o pracę  

Na dzień 30 września 2020 roku, Emitent wykazał, iż współpracuje z 28 osobami, przy czym 7 z nich posiada 

stałe miesięczne umowy, a 21 jest wynagradzanych za wykonane zlecenie/dzieło. Spółka współpracuje z 17 

osobami w oparciu o umowę o dzieło, jedną osobą w oparciu o umowę zlecenie i 10 osobami na podstawie 

umowy B2B. Taka sytuacje implikuje istotne ryzyko związane z brakiem stałej kadry pracowniczej zatrudnionej w 

oparciu o umowę o pracę. Zarząd Emitenta informuje, że 6 z 7 osób, które współpracują ze Studiem w trybie 

ciągłym, stanowi podstawę zespołu deweloperskiego. Są to jednocześnie kluczowi członkowie zespołu. Siódma 

osoba to doradca finansowy, który jednocześnie wspiera wiele spółek z grupy kapitałowej PlayWay S.A. Spółka 

informuje, iż w celu minimalizacji ryzyka, oferuje swoim pracownikom konkurencyjne warunki finansowe. Ponadto, 

wskazuje na fakt, iż według jego wiedzy, 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. 

1.8. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej 

Zarząd Emitenta, z uwagi na rozwój zespołu deweloperskiego, postanowił zmienić strukturę organizacyjną z 

płaskiej na bardziej pionową. Aktualnie ze Spółką współpracuje 28 osób. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, 

założyciele Spółki (Robert Maciej Pietrzko i Michał Karol Flodrowski) niezmiennie pozostaną osobami 

decyzyjnymi, jednakże nie będą osobiście delegować zadań do poszczególnych osób, a rolę tę przejmą „projekt 

menedżerowie”. Będą oni odpowiedzialni za rozplanowanie harmonogramu działań i kontrolę jego realizacji oraz 

za rozliczenie budżetu produkcji. Istnieje ryzyko, iż osoby wyznaczone na nowe funkcje nie będą w stanie 

zrealizować powierzonych im zadań należycie. Taka sytuacja mogłaby negatywnie odbić się na działalności 

Emitenta, spowodować opóźnienia produkcji i wygenerować dodatkowe koszty. Zarząd Emitenta zaznacza, iż na 

stanowisko projekt menedżera wyznaczył osoby cechujące się zdolnościami przywódczymi, które uwidoczniły się 

podczas dotychczasowej pracy. Dodatkowo, zdaniem Zarządu, zważywszy na rozwój Studia konieczne jest 

wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych rozwiązań by zoptymalizować tryb prowadzonych prac.  

W ramach produkcji tytułu Uboat Commander, Emitent współpracuje z zewnętrznym, dwuosobowym zespołem 

składającym się z programisty i grafika. Istnieje ryzyko, iż zespół nie posiada wystarczającej wiedzy i 

doświadczenia do produkcji tytułu o wskazanej tematyce i skali. Zarząd informuje jednak, że wskazane osoby 

zostały polecone przez głównego akcjonariusza Studia – PlayWay S.A., i że według jego wiedzy, umiejętności 

członków zespołu zewnętrznego są adekwatne do powierzonych im zadań. 

1.9. Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

W branży gier najważniejszym aktywem jest wiedza i doświadczenie pracowników, którzy mają bezpośredni 

wpływ na efekt końcowy produkcji. Istotna, z punktu widzenia organizacji pracy jest również kadra zarządzająca. 

Na dzień 30 września 2020 roku Emitent współpracował z 28 osobowym zespołem posiadającym doświadczenie 
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w tworzeniu gier w wersji na PC. Zarząd Emitenta wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

współpracuje z sześcioma kluczowymi osobami: 

(1) Robert Maciej Pietrzko - założyciel i programista – jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, 

razem z Michałem Karolem Flodrowskim, dotyczących najważniejszych aspektów związanych z 

projektami i działalnością studia. Jako programista jest odpowiedzialny za znaczącą część kodu TMS. 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Informatyka. W branży game-dev obecny od maja 2013, na 

stanowisku programisty. Ukończone 2 komercyjne projekty, jeden w ramach firmy fragOut studio, drugi w 

DeGenerals S.A., „Ships 2017” oraz „Tank Mechanic Simulator”. Pasjonat wojskowości, militariów i 

historii. Szczególnym zamiłowaniem darzy: broń oraz pojazdy od czasów II wojny światowej do 

współczesności. 

(2) Michał Karol Flodrowski - założyciel i grafik 3D - jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, razem 

z Robertem Maciejem Pietrzko, dotyczących najważniejszych aspektów związanych z projektami i 

działalnością studia. Jako grafik 3D jest odpowiedzialny za istotną część szaty graficznej TMS. 

Od listopada 2013 do października 2016 zatrudniony był w firmie .fragOut Studio jako grafik 

komputerowy. Jako pracownik firmy .fragOut współpracował z PlayWay S.A. podczas pracy nad 

projektem o tytule roboczym – „Ship Special 2016”, wydana jako „Ships 17” („Wielkie Statki Bałtyku 

2017”) 19 października 2016 roku. 

Od 2 listopada 2016 prowadzi własną działalność gospodarczą – Michał Karol Flodrowski - 3D Ants, 

praca jako freelancer. 

(3) Programista – Posiada szereg umiejętności, które zostały wykorzystane przy produkcji gry TMS. W 

opinii Zarządu, zasadne jest przydzielenie mu roli projekt menedżera w projekcie TMS. Posiada wiedzę 

o projekcie TMS oraz ogólną wiedzę techniczną.  

TMS to pierwszy komercyjny projekt, w którym brał udział. Z DeGenerals S.A. współpracuje od prawie 

trzech lat. Posiada wyższe wykształcenie i umiejętności programowania w językach: C# / C++ / C. 

(4) Projektant poziomów gry - objął rolę projekt menedżera przy produkcji Tank Squad. Posiada 

obszerną wiedzę w zakresie zarządzania zespołem i organizacji pracy. Nadzoruje prace nad trailerem i 

koordynuje pracę artystów. Przejmuje obowiązki jako Główny Artysta, zleca kolejne zadania według 

planu milestonów (kamieni milowych) - ustala harmonogram prac. 

Pracował jako Główny Artysta Środowiskowy w Hypnotic Ants nad grą Dreamo. Przeprowadził badania 

dotyczące metod produkcji gier, rozwija się w kierunku jej usprawniania i zarządzania zespołem. 

Pracował jako freelancer dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Singapuru, etc.  

(5) Programista - główny programista przy Tank Squad. Posiada wiedzę programistyczną. 

Pracował przy projektach, które do tej pory nie zostały opublikowane. Dwa największe to: symulator 

obsługi suwnicy bramowej na VR oraz Arduino.  

(6) Artysta Efektów Wizualnych – specjalista ds. efektów specjalnych przy Tank Squad. Tworzy istotną 

część zespołu, a jego wkład w grę TS jest kluczowy dla końcowego efektu. 

Studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Animacja. Pracował łącznie ok. 7 lat 

jako Animator 2D i Artysta Kompozytor, przy animowanych serialach telewizyjnych. Dwa lata 

doświadczenia zdobył w Cherrypick Games jako Animator 2D i Artysta Efektów Wizualnych przy grach 

mobilnych, głównie „My Resort Spa” i częściowo „My Hospital”. Zajmuje się animacją 2D i 3D, 

komputerowymi efektami specjalnymi, komponowaniem, rysunkiem i malarstwem. 

Utrata jednego lub kilku, członków zespołu pracującego nad grą może negatywnie wpłynąć na jakość 

produkowanego tytułu oraz na termin jego ukończenia, a co za tym idzie na osiągnięte wyniki sprzedażowe i 

finansowe Spółki. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez ciągłe zwiększanie zespołu 

developerskiego. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum trwa rekrutacja na stanowisko programisty i 

specjalisty od PR (ang.: Public Relations – relacje publiczne, kontakt z otoczeniem). Ponadto Emitent pozostaje w 

kontakcie z wieloma specjalistami, z którymi współpracuje w oparciu o umowę o dzieło. Zdaniem Zarządu 

Emitenta, studio DeGenerals, zrzesza pasjonatów gier o tematyce militarnej i historycznej. Dodatkowo, osobom 

współpracującym ze Studiem, Emitent oferuje atrakcyjne warunki finansowe i możliwość czynnego udziału w 

rozwoju produkcji. 

 

1.10. Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników 

W opinii Zarządu Emitenta polski system edukacji nie przygotowuje w dostatecznym zakresie absolwentów szkół 

wyższych do tworzenia gier w wersji na PC. W efekcie, na rynku pracy liczba odpowiednio wykwalifikowanych i 

doświadczonych pracowników jest niewielka. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest więc 
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znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w perspektywie dynamicznego rozwoju 

Spółki. Ważnym czynnikiem minimalizującym wskazane ryzyko jest fakt, iż osoby obecnie zaangażowane w 

rozwój Studia posiadają doświadczenie w branży i liczne kontakty, co może przełożyć się pozytywnie na tempo i 

jakość prowadzonych rekrutacji. Ponadto obecni współpracownicy Studia posiadają odpowiednią wiedzę, którą są 

w stanie przekazać nowym osobom, które rozpoczną współpracę ze Spółką. Emitent może również 

współpracować z posiadającymi odpowiednie umiejętności obcokrajowcami. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent prowadzi rekrutację na stanowisko programisty, który 

miałby przejąć część obowiązków założyciela Studia – Roberta Macieja Pietrzko oraz na stanowisko specjalisty 

ds. PR, który miałby wspomóc promocję marki DeGenerals przede wszystkim w mediach społecznościowych. 

1.11. Ryzyko związane z jednoosobowym zarządem 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent posiada jednoosobowy Zarząd. Posiadanie wąskiego 

aparatu zarządczego wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Tymczasowa niezdolność do pracy Prezesa Spółki, np. 

ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, może powodować opóźnienia w podejmowaniu ważnych decyzji, lub 

uczestnictwa w ważnych spotkaniach i nawiązywania kontaktów biznesowych. Ponadto posiadanie 

kilkuosobowego składu Zarządu minimalizowałoby ryzyko podejmowania, w sposób nieświadomy, błędnych 

decyzji przez Prezesa Spółki. Brak dyskusji z innymi członkami organu zarządczego oraz brak istnienia 

kontrargumentów pochodzących od innych członków Zarządu może sprawić, iż Spółka będzie kierowana w 

sposób nieefektywny. Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu minimalizowane jest przez fakt, iż 

stanowisko Prezesa Spółki obejmuje jeden z założycieli – Robert Maciej Pietrzko. Drugi z założycieli – Michał 

Karol Flodrowski – współpracuje ze Spółką jako grafik 3D i również czynnie nadzoruje zarządzanie Spółką. Jest 

obecny przy podejmowaniu wszystkich decyzji. Pan Robert i Pan Michał w styczniu 2017 roku wspólnie 

rozpoczęli pracę nad debiutancką produkcją Studia i zbudowali je od podstaw (przy wsparciu spółki PlayWay 

S.A.). Obaj posiadają wieloletnie doświadczenie w branży gier PC, a ich wspólnymi zainteresowaniami są tematy 

wojenne, militarne i historyczne, co zdecydowało o produkcji przez Spółkę tytułów właśnie o takiej tematyce. W 

ocenie Emitenta, w przypadku niedyspozycyjności Roberta Macieja Pietrzko Rada Nadzorcza może powołać 

Michała Karola Flodrowskiego do pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta, co pozwoli na zachowanie ciągłości 

działania. Ponadto, Pan Michał Karol Flodrowski deklaruje chęć objęcia pozycji Członka Zarządu. 

1.12. Ryzyko związane z brakiem zdywersyfikowanych źródeł przychodów 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Studio wydało jeden tytuł – Tank Mechanic Simulator (TMS). 

Produkcja okazała się sukcesem, a nakłady na nią poniesione w wysokości około 500 tys. PLN (bez kosztów 

marketingu, które ponosił PlayWay S.A. na mocy podpisanej umowy inwestycyjnej, rozwiązanej, za 

porozumieniem stron, dnia 26 listopada 2020 roku po przeprowadzeniu rozliczeń umownych i zapłacie przez 

Spółkę na rzecz PlayWay S.A. kwoty 44.591,31 PLN plus VAT, za świadczone usługi) zwróciły się w dwa dni po 

premierze. Przychody Spółki ze sprzedaży gry, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 roku, 

wynosiły 3.322.566,37 PLN i w większości dotyczyły sprzedaży wskazanego tytułu. W październiku 2020 roku 

wpływ z platformy Steam wynosił 207.808,46 PLN co stanowi 96,9% przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 

tym miesiącu, a w listopadzie 2020 r. wyniósł 109.794,02 PLN co stanowiło 95,2%. Istnieje ryzyko, iż sprzedaż 

tytułu ulegnie znaczącemu osłabieniu i Emitent utraci wpływy z jedynego źródła przychodu. By zapobiec 

wystąpieniu takiej sytuacji, Emitent stara się dywersyfikować źródła przychodów poprzez przygotowanie wersji 

TMS na różne platformy sprzedażowe. Dnia 27 sierpnia 2020 roku miała miejsce premiera portu gry na platformie 

Nintendo Switch, realizowanego we współpracy ze spółką Ultimate Games S.A. Przychody z portu, w 

październiku 2020 r., opiewały na kwotę 6.569,35 PLN, a w listopadzie 2020 r. na 2.329,04 PLN. Dnia 2 

października 2020 roku miała miejsce premiera portu na platformę MacOs, realizowanego we współpracy ze 

spółką Console Labs S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum tworzone są porty gry na platformę 

PS4 i Xbox One (Console Labs S.A.) oraz wersja gry w wirtualnej rzeczywistości (GameFormatic S.A.) i na 

platformy mobilne (Ritual Games S.A.). W lipcu 2020 roku Studio rozpoczęło pracę nad trzecim, według 

harmonogramu premier, tytułem – Tank Squad (TS) – w wersji na komputery osobiste (PC). Nakłady na grę mają 

opiewać na kwotę około 1 mln PLN (z uwzględnieniem kosztów marketingowych), przy czym Zarząd zaznacza, iż 

przy tak czaso- i pracochłonnej produkcji, wartość ta może ulec zmianie. Premiera gry planowana jest na 1 kw. 

2023 roku. Od maja 2020 roku trwają również prace nad rozszerzeniem gry TMS – DLC#1, a w lutym 2021 roku 

studio planuje rozpocząć produkcję drugiego rozszerzenia – DLC#2. Ponadto w 1 kw. 2021 roku Emitent planuje 

rozpocząć pracę nad produkcją „Uboat Commander”, a w 2022 roku nad tytułem „Tank Mechanic Simulator 2.0”. 

W związku z powyższym Emitent posiada plan produkcyjny na najbliższe lata. W ocenie Emitenta pozwoli to 

zminimalizować ryzyko związane z koncentracją przychodów. 

1.13. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 
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W przypadku braku powodzenia premier kolejnych tytułów Spółki, tj.: Uboat Commander (budżet około 1 mln 

PLN, planowana premiera 3 kw. 2022 r.), Tank Squad (budżet około 1 mln PLN, planowana premiera w 1 kw. 

2023 r.), Tank Mechanic Simulator 2.0 (budżet około 1 mln PLN, planowana premiera czerwiec 2024 r.) mogłoby 

pojawić się ryzyko utraty płynności finansowej. Spółka minimalizuje ryzyko braku powodzenia premiery drugiej 

produkcji - Uboat Commander, co zostało opisane w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału oraz trzeciego tytułu - 

Tank Squad, co zostało opisane w puncie 1.3 

Na dzień 30 września 2020 roku Emitent wskazuje wartość zapasów na poziomie 50.958,43 PLN, co stanowi 

wartość produkcji w toku tytułu TS. Wartość należności krótkoterminowych opiewa na kwotę 197.728,83 PLN. 

Wartość środków pieniężnych, na koniec trzeciego kwartału, to 2.137.440,35 PLN. Emitent nie wykazuje 

zobowiązań długo- i krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. 

Na początku prowadzenia działalności, Studio korzystało z funduszu założycielskiego oraz finansowania 

dłużnego udzielanego przez PlayWay S.A. Emitent zaciągnął łącznie cztery pożyczki: 

1) 28 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pożyczki na wysokość 100 tys. PLN, z 

oprocentowaniem 2%. Termin spłaty - 31 marca 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 

czerwca 2020 r.; 

2) 27 marca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 130 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 września 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 czerwca 2020 r.; 

3) 23 lipca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 98 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 

Termin spłaty – 31 marca 2020 r.; 

4) 20 stycznia 2020 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 40 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 czerwca 2020. 

Wszystkie pożyczki zostały uregulowane w 2020 roku w taki sposób, że: 

a) część kapitałowa została spłacona 27 marca 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek), a 

b) część odsetkowa została spłacona 09 kwietnia 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek). Łączna 

kwota odsetek opiewała na kwotę 12.904,32 PLN. 

Obecna sytuacja finansowa Spółki jest zatem korzystna. Zarząd zaznacza jednak, że Spółka w dłuższym okresie 

ponosić będzie znaczące koszty, związane z zamiarem rozbudowy Studia i zwiększaniem zasobów kapitałowych 

oraz produkcją drugiego i trzeciego tytułu, co najmniej nie ustępującego jakością pierwszemu. Studio będzie więc 

ponosiło nakłady na gry, które do planowanych dat premier nie przyniosą przychodów. Sytuacja finansowa Spółki 

jest na tyle stabilna, że Emitent nie zakłada pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizację obecnie 

zaplanowanych projektów. 

1.14. Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w realizacji projektów 

Emitent w przyjętym portfolio produkcyjnym zakłada, poniżej przedstawiony harmonogram premier: 

1) 1 kw. 2021 roku - premiera rozszerzenia gry (DLC#1) Tank Mechanik Simulator; 

 2) Listopad 2021 roku - premiera drugiego rozszerzenia gry (DLC#2) Tank Mechanik Simulator; 

 3) 3 kw. 2022 roku – premiera drugiego tytułu - Uboat Commander; 

4) 1 kw. 2023 roku - premiera trzeciego tytułu – Tank Squad; 

 5) Czerwiec 2024 roku - premiera Tank Mechanic Simulator 2.0; 

Należy wskazać, że proces produkcji gier jest działaniem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko 

opóźnienia poszczególnych faz, a w konsekwencji całego projektu. Poszczególne etapy przygotowania gry 

następują kolejno po sobie i są uzależnione od częściowych wyników wcześniejszych faz produkcji, bądź ich 

całkowitego ukończenia. Poszczególne z etapów zależne są od pracy poszczególnych, konkretnych zespołów 

projektowych. Jak podkreśla Zarząd Emitenta, ma on ograniczony wpływ na terminowość działań podmiotów 

zewnętrznych, a ponadto nie można wykluczyć nieprzewidzianych trudności w realizacji etapów projektu, które 

mogą być przyczyną opóźnień wewnętrznych zespołów projektowych, jak i podmiotów zewnętrznych, 

odpowiedzialnych za np. proces certyfikacji. Opóźnienie w realizacji projektu może skutkować koniecznością 

ponoszenia dodatkowych kosztów produkcji przez Spółkę, jak również kosztów stałych związanych m.in. ze 

współpracą z członkami zespołu deweloperskiego. Analogiczna sytuacja dotyczy kosztów wynikających z 

konieczności naniesienia poprawek do kodu gry. Ponadto opóźnienia w debiucie gry mogą negatywnie wpłynąć 

na postrzeganie Spółki przez konsumentów, co jest w szczególności złe dla młodych przedsiębiorstw nie 

posiadających silnej marki. Może się to negatywnie przełożyć na sytuację finansową Spółki i perspektywy jej 

rozwoju. Emitent nie ma również wpływu na działalność spółek tworzących porty tytułów do innych platform 

sprzedażowych. W sytuacji znaczących opóźnień produkcji własnych Zarząd Emitenta może być zmuszony do 

przełożenia terminów premier gier, co poskutkuje brakiem wpływów finansowych w określonym terminie i może 

doprowadzić do problemów płynnościowych w Spółce. Co więcej, opóźnienie premiery gry może przełożyć się na 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na produkcję gry (sytuacja taka miała miejsce m.in. przy produkcji 
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Tank Mechanic Simulator w latach 2018-2020). Emitent stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez 

zatrudnianie kadry specjalistów posiadających doświadczenie i umiejętności tworzenia gier na PC oraz poprzez 

realne ustalanie harmonogramu prac z uwzględnieniem posiadanych mocy produkcyjnych. W terminowości 

realizacji harmonogramu ma również pomóc wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej 

1.15. Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produkcji 

Emitent planuje wprowadzić do dystrybucji na międzynarodowym rynku kolejne tytuły własne tj.: „Tank Squad” – 1 

kw. 2023 r. oraz „Uboat Commander„ - w 3 kw. 2022 r. Ponadto trwają prace nad „DLC#1” – 1 kw. 2021 r. (w 

przyszłości również: „DLC#2” – listopad 2021), czyli rozszerzenia gry TMS. Na czerwiec 2024 roku zaplanowana 

została premiera gry „Tank Mechanic Simulator 2.0”. Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem 

nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję. Droga gry od producenta do ostatecznego 

użytkownika wydłuża się z uwagi na konieczność uzyskania tzw. zgody na wydanie na daną platformę sprzętową 

oraz staje się droższa z powodu opłat za certyfikację. Ponadto część wydawców / dystrybutorów gier wprowadza 

na interesujące Emitenta platformy sprzętowe, wyłącznie tytuły wysokobudżetowe lub wykazujące się skuteczną 

promocją, co oznacza konieczność wcześniejszego poniesienia odpowiednio wysokich kosztów na promocję 

tytułów. 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. Istnieje również 

ryzyko, że wprowadzane gry nie odniosą oczekiwanego sukcesu, co uniemożliwi Spółce odzyskanie poniesionych 

nakładów na ich produkcję i negatywnie przełoży się na wyniki finansowe (poprzez konieczność odpisania salda 

zapasów akumulujących koszty produkcji gier, na dzień 30 września 2020 r. saldo pozycji zapasy wynosiło 

50.958,43 PLN). Emitent stara się minimalizować wskazane czynniki ryzyka poprzez korzystanie ze zdobytej 

wiedzy i doświadczenia podczas produkcji debiutanckiego tytułu. Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych 

tytułów jest także minimalizowane na skutek współpracy Emitenta z renomowanym wydawcą, który jest również 

głównym akcjonariuszem Spółki – PlayWay S.A. 

1.16. Ryzyko związane z cyklem produkcyjnym 

Według założeń przyjętego modelu biznesowego Emitent zamierza produkować tytuły głównie średnio-budżetowe 

(budżet do około 1 mln PLN), które cechuje termin produkcji od 1,5 roku do 2,5 roku. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum zespół Emitenta pracuje nad rozszerzeniem debiutanckiej gry – Tank Mechanic 

Simulator oraz nad kolejnym tytułem – Tank Squad (TS). W styczniu 2021 roku planuje rozpocząć pracę również 

nad tytułem Uboat Commander. W wymienionych produkcjach Emitent ponosi wszystkie koszty oraz przysługują 

mu wszystkie przychody ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platform sprzedażowych). Planowana data 

premiery rozszerzenia została ustalona na 1 kw. 2021 roku, tytułu TS na 1 kw. 2023 roku, a tytułu Uboat 

Commander na 3 kw. 2022 r. Nakłady na produkcje opiewają odpowiednio na kwoty około 60 tys. PLN dla DLC#1 

i 50 tys. PLN dla DLC#2 oraz około 1 mln PLN dla każdej z dwóch gier. Przyjęty cykl produkcyjny gier dzieli się na 

cztery fazy podstawowe i dwie fazy ciągłe. Faza pierwsza – koncepcyjna, trwa pojedyncze tygodnie i zawiera 

działania planistyczne nad wyglądem gry, motywem przewodnim i fabułą. Faza druga – preprodukcja trwa około 

trzy miesiące. W tej fazie tworzony jest scenariusz trailera oraz sam trailer, zwykle całość tworzenia preprodukcji 

jest zlecana na zewnątrz, do osobnego zespołu. Taki zespół musi składać się z programisty oraz z grafika, aby 

mogli oni przygotować podstawowe mechaniki, gotowe do pokazania w trailerze. Ten etap kończy się przeważnie 

wydaniem trailera oraz przygotowaniem strony Steam dla gry.  

Kolejna faza trwa kilka miesięcy. Opracowywany jest design i prototyp gry. W tej fazie 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. Tworząc prototyp, zespół 

Studia sam weryfikuje swoją pracę, posiłkując się zespołem testerów PlayWay S.A. (który testuje gry jako 

wydawca ich portów), w celu zweryfikowania każdego ważnego punktu gry. Im większa ilość czasu i pracy 

zostanie poświęcona na dopracowanie pomysłu na grę, tym mniej pracy będą wymagały późniejsze etapy 

produkcji związane z re-designem i poprawianiem błędów. Faza czwarta – najdłuższa – to produkcja tytułu. W tej 

fazie tworzona jest gra 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. Sama faza jest podzielona na mniejsze części spójne, np. Alpha, Beta itd. 

określające kolejne etapy ukończenia całości produkcji. 

Ponadto, dwie fazy prowadzone w trybie ciągłym, od ukończenia fazy koncepcyjnej (pierwszej) do premiery gry, 

są to: faza testowania i faza marketingowa. Testowanie w trakcie produkcji, przeprowadzane jest przy pomocy 

zespołu testerów PlayWay S.A. (jako wydawcy portów gry) oraz wybranych osób ze społeczności graczy, 

produkcja jest poprawiana w trybie ciągłym by na dzień premiery była możliwie jak najbardziej pozbawiona 

błędów i braków. Kosztem ponoszonym przez Studio jest poświęcony na organizację testów czas, zbieranie opinii 

i sugestii od testerów, analizę raportów i przekształcenie gry według otrzymanych wyników. Jeżeli chodzi o 
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marketing, to podczas premiery strony Steam danej gry, promocja tytułu może się odbywać jedynie poprzez 

cross-promocję z innymi firmami, z grupy PlayWay S.A., m.in. poprzez: kampanię reklamową w mediach 

społecznościowych i za pośrednictwem Google Ads. W trakcie produkcji należy budować społeczność gry, 

nawiązać kontakt z youtuberami, ale również wykorzystywać kanały dostępu które posiada firma PlayWay S.A. 

Kampanie marketingowe muszą być dostosowane do klienta docelowego, a reklamy powinny być tak 

przygotowane, aby zachęcały graczy do zakupu tytułu. Po wejściu na stronę Steam gry, klient powinien mieć 

dostęp do trailerów, zdjęć i opisu gry, które dostarczą pełnych informacji nie zawartych w reklamach. Przed 

premierą kampania marketingowa powinna skupić się na budowaniu Wishlisty. Po premierze tytułu natomiast, cel 

ulega zmianie i priorytetem staje się zwiększenie wolumenu sprzedaży. 

Proces przygotowywania rozszerzeń jest podobny, jednak znacznie krótszy. Dla DLC#1 ma on trwać łącznie 

około 10 miesięcy. 

Długość cyklu produkcyjnego, przy jednoczesnej koncentracji na maksymalnie jednym/dwóch tytułach i 

dodatkowych rozszerzeniach do tytułu TMS sprawiają, że Emitent ponosi ryzyko związane z uzależnieniem 

przyszłej sytuacji finansowej od rezultatów prowadzonych prac nad ograniczoną ilością gier (brak dywersyfikacji 

przychodów z kilku tytułów).  

Istnieje ryzyko, iż z uwagi na czynniki niezależne od siebie albo niewystarczające moce przerobowe, lub 

niedoszacowany harmonogram, produkcja tytułów ulegnie wydłużeniu. Ponadto, przyjęty cykl produkcyjny rodzi 

ryzyko, że Emitent nie odzyska poniesionych nakładów na produkcję gry. W ocenie Emitenta posiada on 

niezbędne zasoby ludzkie do realizacji prac nad tworzeniem gier średnio-budżetowych, których produkcja trwa od 

1,5 do 2,5 roku, według określonego harmonogramu. Ponadto harmonogram tworzony jest przy uwzględnieniu 

możliwości produkcyjnych studia, a wprowadzany nowy system organizacji pracy ma ją dodatkowo usprawnić. 

1.17. Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów 

Dystrybucja gier Emitenta odbywać się będzie przez największe światowe platformy, w tym głównie za 

pośrednictwem Steam. Ewentualna rezygnacja właścicieli owych platform z dalszej współpracy lub niekorzystna 

zmiana jej warunków, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe 

Spółki. Emitent wskazuje, że dla tytułów na platformy PC będzie występować w roli wydawcy. Dla portów gry na 

konsole oraz platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz mobilne wydawcą będzie podmiot zewnętrzny. Dla 

obecnie tworzonych (na PS4, Xbox, VR oraz platformy mobilne) i wydanego portu na MacOS, wydawcą jest 

spółka PlayWay S.A., która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku gier.  

1.18. Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów 

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez 

kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie Steam. Jednocześnie Spółka ma jedynie 

niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie 

pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy 

posiadają jednak ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko 

nieprzyznania takich wyróżnień dla gier Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym 

produktem wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu. 

1.19. Ryzyko pogorszenia wizerunku DeGenerals 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. DeGenerals stara się minimalizować wskazane 

ryzyko poprzez prowadzenie prac testowych gry, praktycznie przez cały okres produkcyjny, przed jej wydaniem – 

mający na celu wykrycie oraz usunięcie błędów z kodu. 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 lub za pośrednictwem komunikatora Discord. Jednocześnie Emitent 

wskazuje, że jego flagowa produkcja – Tank Mechanic Simulator – zebrała, na dzień 1 stycznia 2021 r., 3.940 

recenzji na Steam, z których 87% jest pozytywnych. 

1.20. 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 
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wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier 

podobnych do produktów DeGenerals S.A. Ryzyko wykorzystywania idei Emitenta przez podmioty konkurencyjne 

związane będzie głównie z jego działalnością na rynkach globalnych. 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 DeGenerals, 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. 

1.21. Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją 

Gry komputerowe należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta ani 

wydawcy, bezpośrednio np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie pozbawia 

uprawnionych dystrybutorów przychodów, a co za tym idzie, producenta gry. Gry dystrybuowane za 

pośrednictwem platformy Steam posiadają zabezpieczenia antypirackie zapewniane przez operatora platformy. 

W pozostałym zakresie Spółka nie stosuje jednak dodatkowych zabezpieczeń gier, ponieważ obecnie stosowane 

metody są uciążliwe dla graczy - wymagają m.in. stałego połączenia z Internetem. Gry nieposiadające takich 

zabezpieczeń są lepiej postrzegane przez odbiorców (graczy). 

1.22. Ryzyko związane z awarią sprzętu lub brakiem dostępu do prądu 

Działalności Emitenta jest ściśle związana i uzależniona od działania sprzętu komputerowego i całego zaplecza 

technologicznego. Prowadzenie działalności jest niemożliwe bez sprawnego przepływu prądu i dostępu do łącza 

Internetowego. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum zespół Emitenta prowadzi prace w trybie 

dzielonym. Część zespołu pracuje z domu, a część z biura. Taki stan rzeczy jest pochodną obecnej sytuacji 

epidemiologicznej w kraju oraz przyjętego modelu biznesowego zatrudniania ludzi w oparciu o umowy o dzieło. 

Istnieje ryzyko, iż ze względu na czynniki od siebie niezależne pracownicy Emitenta nie będą mogli wykonywać 

pracę, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w opóźnieniu produkcji gier i odbije się negatywnie na wynikach 

finansowych Spółki. Emitent zaznacza, że dołożył wszelkich starań by zminimalizować ryzyko wystąpienia wad w 

użytkowanym sprzęcie poprzez zakup w całości nowego sprzętu IT (technologia informatyczna) we wrześniu tego 

roku, za kwotę około 50 tys. PLN. Warunkiem pracy z domu, przez osoby zatrudnione w Spółce, jest również 

zapewnienie o posiadaniu sprawnego łącza internetowego oraz dostępu do niezbędnego sprzętu. Dodatkowo 

Zarząd Emitenta zapewnia, że wprowadził sprawny i dobrze funkcjonujący system komunikacji oraz zamierza 

wprowadzić zmienioną strukturę organizacyjną w celu usprawnienia prowadzonych prac. 

1.23. Ryzyko awarii własnego serwera 

Spółka, od stycznia 2018 roku, używa własnych serwerów dla przetrzymywania projektów. Takie działanie 

nakierowane jest na optymalizację kosztową. Posiadanie własnych serwerów to bowiem oszczędność rzędu 

kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie na projekt. Istnieje ryzyko, iż serwer przestanie działać, co uniemożliwi 

studiu kontynuację prac i ograniczy dostęp do projektu. Ryzyko to jest jednak minimalne, gdyż każdy pracownik 

przed przystąpieniem do pracy pobiera projekt na swój komputer. Ryzyko utraty danych również jest niwelowane 

poprzez podwójny zapis – na serwerze i na komputerach pracowników. 

 

2. Czynniki ryzyka związane otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność 

2.1. Ryzyko walutowe  

Znacząca część przychodów Emitenta jest wypłacana w walucie obcej. Platforma Steam prowadzi rozliczenia w 

dolarach amerykańskich. W październiku 2020 roku Emitent osiągnął wpływy (w przeliczeniu na polskie złote) z 

tej platformy na poziomie 207.808,46 PLN, co stanowiło 96,9% ogólnej liczby wpływów dla wskazanego miesiąca, 

a w listopadzie 109.794,02 PLN, co stanowi 95,2%. W okresie od stycznia do końca września 2020 r. z 

przychodów ze sprzedaży Tank Mechanic Simulator, w kwocie 3.322.556,37 PLN, 100% zostało wygenerowane 

w USD (ze sprzedaży na platformie Steam). Podział przychodów z portu gry na platformie Nintendo Switch jest 

prowadzony w walucie krajowej. Zdecydowana większość kosztów również rozliczana jest polskich złotych, 
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jednakże występują pojedyncze przypadki, gdy pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło, proszą o 

przelewy w walucie obcej – dolarach amerykańskich, czy euro. Te przeważnie wykonywane są za pośrednictwem 

platformy PayPal. Wartości te jednak nie są istotne dla Emitenta z punktu widzenia jego sytuacji finansowej (kilka 

transakcji o wartości od 100 do 2000 USD). 

Zważywszy na fakt, że Spółka dokonuje rozliczeń w walucie obcej, istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych 

zmian kursu walutowego. Wahania kursu mogą mieć szczególnie negatywny wpływ na osiągane przychody 

generowane ze sprzedaży gier, za pośrednictwem platformy Steam. Zważywszy na ich istotny udział w strukturze 

przychodów, Emitent przyjmuje tzw. pozycję długą na rynku walutowym. DeGenerals będzie osiągał wyższe 

przychody (w przeliczeniu na PLN) wraz ze wzrostem kursu USD i będzie tracić, w przypadku osłabienia waluty 

zagranicznej. Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości kurs dolara ulegnie osłabieniu, co będzie zjawiskiem 

niekorzystnym dla Spółki, a wartość osiąganych przychodów z platformy Steam ulegnie zmniejszeniu. Sytuacja 

taka będzie miała negatywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 

2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą 

Z racji charakteru prowadzonego biznesu oraz międzynarodowej dystrybucji gier działalność Emitenta 

uzależniona jest od globalnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji materialnej osób fizycznych i gospodarstw 

domowych. Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne obrazujące sytuację podmiotów rynkowych oraz 

gospodarstw domowych to m. in. wzrost wielkości PKB, wielkość inflacji, poziom nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw, wielkość bezrobocia, wysokość stopy procentowej oraz wielkość dochodu rozporządzalnego. 

Negatywne trendy gospodarcze oraz niekorzystne zmiany któregokolwiek z wymienionych wskaźników mogą 

pociągnąć za sobą spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co w efekcie może doprowadzić do 

pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.  

2.3. 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, w okresie pandemii istotnie wzrosło 

zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu rozrywki cyfrowej, w tym gier komputerowych, co w ocenie Zarządu 

stanowi szansę dla dalszego rozwoju rynku prowadzonej działalności. 

2.4.  Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa gospodarczego 

jak również przepisom regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Na działalność Spółki 

mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów 

podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących działalności spółek z 

branży gier. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są 

stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity. 

W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych 

mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde 

wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami 

interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez 

organy administracji publicznej.  

Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność 

Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Spółka obserwuje planowane i zachodzące zmiany w 

przepisach prawa i podejmuje działania pozwalające na jak najbardziej efektywne funkcjonowanie w ich ramach.  

2.5. Ryzyko regulacji podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez 

Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę 

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

możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 
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odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów 

podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z 

opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia 

Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie. Emitent 

zawierał i będzie zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym powiązanymi kapitałowo – tj. PlayWay 

S.A.). Emitent zaciągnął u spółki dominującej cztery pożyczki: 

1) 28 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pożyczki na wysokość 100 tys. PLN, z 

oprocentowaniem 2%. Termin spłaty – 31 marca 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 

czerwca 2020 r.; 

2) 27 marca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 130 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 września 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 czerwca 2020 r.; 

3) 23 lipca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 98 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 

Termin spłaty – 31marca 2020 r.; 

4) 20 stycznia 2020 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 40 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 czerwca 2020. 

Wszystkie pożyczki zostały uregulowane w 2020 roku w taki sposób, że: 

a) część kapitałowa została spłacona 27 marca 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek), a 

b) część odsetkowa została spłacona 09 kwietnia 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek). Łączna 

kwota odsetek opiewała na kwotę 12.904,32 PLN. 

Ponadto dnia 26 listopada 2020 r. rozwiązana została umowa inwestycyjna pomiędzy podmiotami, a w ramach 

rozliczeń za świadczone usługi marketingowe, przez głównego akcjonariusza na rzecz DeGenerals, Emitent 

zapłacił PlayWay S.A. kwotę 44.591,31 PLN plus VAT. Transakcja została uzgodniona i zaakceptowana przez 

obie strony umowy. 

Dnia 5 stycznia 2021 roku Emitent, w ramach zapłaty za przekazanie majątkowych praw autorskich do materiałów 

graficznych gry Uboat Commander, przelał na konto spółki PlayWay S.A. środki finansowe w kwocie 24.600,00 

PLN. Transakcja została uzgodniona i zaakceptowana przez obie jej strony. 

Spółka posiada niezbędne umowy, a transakcje zawierane są na warunkach rynkowych. Nie można jednak 

wykluczyć ryzyka, że w przypadku kontroli skarbowej wykaże ona nieprawidłowości w zakresie transakcji 

zawieranych z podmiotami powiązanymi, co może negatywnie przełożyć się na sytuację finansową Emitenta. 

Ponadto Emitent korzysta 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. Istnieje ryzyko, iż Urząd Skarbowy odmiennie od Spółki, zinterpretuje deklarację podatkową i 

Emitent będzie zmuszony ponieść wyższe niż zakładał koszty podatkowe, co będzie miało negatywny wpływ na 

osiągane wyniki. Dnia 29 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał wynik ekspertyzy, przeprowadzonej przez 

przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej Studia, w ramach 

produkcji gry Tank Mechanic Simulator (TMS). Na podstawie ekspertyzy i opinii Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej, w ramach pozytywnej Interpretacji Indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2020 r., Emitentowi przyznane 

zostało prawo do ulgi podatkowej „IP Box”, na mocy którego Spółka może korzystać z 5% stawki podatkowej od 

dochodu ze sprzedaży licencji tytułu TMS. Do momentu wydania decyzji Spółka uiszczała, na rzecz Urzędu 

Skarbowego, kwotę podatku przy uwzględnieniu 19% stopy podatku dochodowego. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum, Emitent posiada nadpłatę podatkową, która, na podstawie odrębnego wniosku, 

zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dokumentacja IP Box, ekspertyzy i 

orzeczenie Urzędu Skarbowego były dedykowane grze Tank Mechanic Simulator i jej dystrybucji na wszystkich 

platformach.  Przy kolejnych, produkowanych przez Studio tytułach, spełniających wymagania zastosowania ulgi 

podatkowej IP Box, konieczne będzie ponowne przygotowanie dokumentacji dedykowanej nowemu tytułowi i 

przeprowadzenie całościowej procedury związanej z przyznaniem 5% stawki podatku.  

2.6. Ryzyko związane z konkurencją na rynku gier 

Konkurencja na rynku gier komputerowych nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. Podmioty 

produkujące bądź dystrybuujące gry konkurują ze sobą o klientów z całego świata. Duża część podmiotów 

z branży działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem produkcyjnym i promocyjnym niż Emitent. 

Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych 

samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Spółka. Tak wymagająca konkurencja wymusza pracę 

nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów wypuszczanych w przyszłości. Może się to wiązać ze 

zwiększonymi nakładami na działania marketingowe i PR (ang.: public relations – relacje publiczne), a także z 

szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Emitent 
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informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, prowadzi rekrutację na stanowisko specjalisty ds. 

PR, w celu rozwinięcia działu marketingowego. Jednocześnie Spółka wskazuje, że ma szczegółowo opracowany 

model biznesowy i zamierza swoją uwagę skupiać głownie na produkcji gier o tematyce militarnej, wojennej i 

historycznej. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania 

określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji. 

2.7. Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 

doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta 

na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i 

wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez skuteczną egzekucję strategii marketingowej 

oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają 

największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników serwisu. 

 

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty 
Publicznej i związanego z nią ryzyka 

3.1. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub 
opóźnieniem w tym zakresie  

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu 

na rynku NewConnect. 

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek ich emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 

instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 

opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Zwraca się uwagę Inwestorów na przewidziany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu wymóg 

odpowiedniego rozproszenia struktury akcjonariatu Emitenta i wysokości wymaganych kapitałów własnych.  

Zgodnie z tymi zasadami w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie, wprowadzenie jest możliwe przy spełnieniu między innymi następujących wymogów:  

a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 

akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest 

podmiotem powiązanym z emitentem;  

b) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 PLN. 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Spółka nie spełnia warunku dotyczącego rozproszenia akcjonariatu w 

odniesieniu do wszystkich akcji Spółki. Docelowo wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na ASO mają zostać 

objęte wszystkie akcje Spółki, więc warunek ten nie będzie osiągnięty również w przypadku przeprowadzenia 

Oferty Publicznej, gdyż akcje nią objęte - które mogą zostać nabyte przez osoby posiadające w wyniku tego 

nabycia nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu - stanowią 9,38% wszystkich akcji 

Spółki, wobec wymaganych 15% wszystkich akcji Spółki. W przypadku ubiegania się o wprowadzenie wszystkich 

akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect do uzyskania odpowiedniego rozproszenia konieczne więc będzie 

zbycie przez dotychczasowych akcjonariuszy, przed złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji serii A na 

NewConnect, dodatkowo co najmniej 5,62% wszystkich akcji Spółki na rzecz osób, które będą posiadać nie 

więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku braku możliwości zbycia dodatkowych 

5,62% wszystkich akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na 

rynku NewConnect objęte zostaną wszystkie akcje będące przedmiotem Oferty Publicznej oraz taka cześć akcji 

będąca w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy, aby możliwym było spełnienie kryterium minimalnego 

rozproszenia przy jednoczesnym objęciu wnioskiem co najmniej 15% wszystkich akcji Spółki. 

 

Na datę sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego Memorandum - 31 grudnia 2019 r., kapitały własne 

Spółki wynosiły 243.981,98 PLN, jednak według stanu na 30 września 2020 r. osiągnęły wartość 2.372.626,17 

PLN, a więc warunek Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jest na ten dzień spełniony. 

 

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 

objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie 

przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
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Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, 

rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne 

jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku 

rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator Alternatywnego Systemu uzna, że 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić 

zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie 

określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

3.2. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego 

odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor 

powinien:  

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i 

ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;  

2. posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 

oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego 

ogólny portfel inwestycyjny;  

3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje;  

4. w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

5. 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, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe 

organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi 

doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:  

1. Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

2. Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz  

3. 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 z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych 

zasad. 

3.3. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje  

W przypadku nabywania Akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na 

rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy 

też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność 

kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod 

uwagę względnie wczesne stadium rozwoju Spółki i jej oferty produktowej. Spółka wyprodukowała dotąd jedną 

grę – „Tank Mechanic Simulator” – a pozostałe produkcje są dopiero w toku lub w planach Spółki.  

3.4. Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego 
kursu akcji i płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna 
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, że 
Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect mają być 

wszystkie akcje Spółki, a cena emisyjna akcji serii A była równa wartości nominalnej i wyniosła 1 PLN, a więc 

znaczącą odbiegała od Ceny Sprzedaży. Ryzyko podaży tańszych akcji i ukształtowania się kursu notowań 

poniżej Ceny Sprzedaży ograniczone jest podpisaniem pomiędzy Oferującym, Panem Michałem Flordowskim i 

Panem Robertem Maciejem Pietrzko, Spółką i INC S.A. umowy zakazu zbywania („lock-up”) akcji serii A w liczbie 

216.000 należących do Oferującego, w liczbie 27.200 należących do Pana Michała Flodrowskiego i w liczbie 

27.200 należących Pana Roberta Macieja Pietrzko przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do 

obrotu na NewConnect. Zakaz sprzedaży dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie 

akcji w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile dany akcjonariusz sprzedający akcje zapewni 
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przystąpienie nabywcy do umowy „lock-up”. Na gruncie umowy „lock-up” przez zbycie akcji rozumie się także 

obciążenie, zastawienie lub przenoszenie w inny sposób własności akcji. Zakaz sprzedaży akcji nie dotyczy akcji 

nabytych w transakcjach na rynku NewConnect. 

3.5. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów nabytych co 

najmniej 25.600 Akcji. 

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku kwoty wpłacone na Akcje serii A zostaną zwrócone 

Inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

3.6. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez 
KNF sankcji 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, 
subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 
emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży 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 w art. 
16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:  

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, 
lub  

3. opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub 
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży 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, subskrypcji lub sprzedaży 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, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki 
opisane w powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w 
przypadku, gdy:  

1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 
oferty 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, 

a ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

3.7. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy 
Oferty Publicznej  

Zgodnie z art. 15b Ustawy o ofercie W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty 
publicznej - 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: 



  Memorandum Informacyjne DeGenerals S.A.  

25 
 

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres 
nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, 
lub, 

2. zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w 
przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie 
określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub 

3. opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy 
o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia 
praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może 
wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

3.8. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, 

do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 

emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 

upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.  

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.  

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub 

z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

• na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 
ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 
od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 
przekształcenia.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator 

Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu 

obrotu:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 
- w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie 

akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na 
zaspokojenie kosztów postępowania 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 
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Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  

• W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 
współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym 
do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego Systemu może 
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa 
ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez organizatora 
Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego 
roku od dnia jej zawarcia. 

• W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 
okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b 
ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 
20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna 
obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu, z 
zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie 
posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był 
na podstawie decyzji organizatora Alternatywnego Systemu. 

• W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia 
w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli 
przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 
ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 

obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 

lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami 

finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 

wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia 

interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty 

finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

3.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 
kary upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i15b lub w § 17-17b, 
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organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub 

uchybienia: 

• upomnieć emitenta,  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, 

podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 

na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 

naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 

dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie 

§ 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na 

niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub 

też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, organizator Alternatywnego 

Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 

podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia 

§ 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar 
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 

jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent , a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 

Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji 

prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, 

jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go 

nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy 

złotych), nakładanej przez KNF.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych 

w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami 

i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób 

pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób 

prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały 

uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 
2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do 

przepisów Rozporządzenia MAR.  

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków 

wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, 

KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w 

przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 

decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w 

szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  
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Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł 

albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych 

z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej 

równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W 

przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku 

naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 

może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go 

do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i 

Ustawy o ofercie.  

Zgodnie z art. 100 ust. 1 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 596/2014 lub art. 56 ust. 1, 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. Stosownie do art. 100 ust. 1a 

Ustawy o ofercie 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. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto 

dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 

Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub 

na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 

tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 

prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 

przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty.  

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 

wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 

zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 
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działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 

względu na zastosowanie innych sankcji.  

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 

Emitenta 

3.11. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem 
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.  

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  

a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu co najmniej 
3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, 
z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a 
Regulaminu ASO,  

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 

podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

lub interes jego uczestników. 

3.12. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub 
zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 

zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w 

arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 

animowania.  

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 3 

wskazanym 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 

Alternatywnego Systemu.  

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 

warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla 

poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w 

alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 

zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego 

Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych 

na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami 

finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. 

Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie 

wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której 

mowa powyżej.  

Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO 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. 

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO 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. 
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Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 

Rynku.  
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III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 
Memorandum 

 

1. Emitent 
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2. Oferujący 
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3. Dom Maklerski INC S.A. 

 

Nazwa (firma): Dom Maklerski INC S.A.  

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000371004 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 142721519 

NIP:  7010277149 

Telefon:  +48 61 297 79 27 

Fax:  +48 61 297 79 27 

Poczta e-mail:  biuro@dminc.pl 

Strona www:  https://www.dminc.pl 

 

Dom Maklerski INC S.A. odpowiedzialny jest za informacje zawarte w Rozdziale IV pkt 11 Memorandum 

Informacyjnego.  

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:  

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,  

- Piotr Zygmanowski – Wiceprezes Zarządu  

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za które 

jesteśmy odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 
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IV. Dane o sprzedaży Akcji  
 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów 
wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 
przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

Na podstawie niniejszego Memorandum Oferujący oferuje do sprzedaży: 

• nie mniej niż 25.600 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) oraz nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) 
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,  

 
Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2017 r. (repertorium A 
2881/2017, notariusz Jadwiga Zacharzewska, Kancelaria Notarialna w Warszawie) sporządzonego w celu 
zawiązania Spółki.  
 

Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do 

obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu. 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy  

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.  

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta  

Akcje Emitenta serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.  

 

Ograniczenia umowne  

W dniu 2 grudnia 2020 r. podpisano pomiędzy Oferującym, Panem Michałem Flodrowskim i Panem Robertem 

Maciejem Pietrzko, Spółką i INC S.A. umowę zakazu zbywania („lock-up”) akcji serii A w liczbie 216.000 

należących do Oferującego, w liczbie 27.200 należących do Pana Michała Flodrowskiego i w liczbie 27.200 

należących Pana Roberta Macieja Pietrzko przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na 

NewConnect. Zakaz sprzedaży dotyczy zbywania akcji w transakcjach na rynku NewConnect. Zbycie akcji w 

transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile dany akcjonariusz sprzedający akcje zapewni 

przystąpienie nabywcy do umowy „lock-up”. Na gruncie umowy „lock-up” przez zbycie akcji rozumie się także 

obciążenie, zastawienie lub przenoszenie w inny sposób własności akcji. Zakaz sprzedaży akcji nie dotyczy akcji 

nabytych w transakcjach na rynku NewConnect. 

 

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, wraz z wprowadzeniem jego akcji do obrotu na 

rynku NewConnect, nabywa status spółki publicznej. Ustawa o ofercie publicznej 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, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich 

czynności i zdarzeń.  

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia 

tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej 

ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej 

opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas 

posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje 

również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 

1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych 

od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub 
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zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 

dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone podmiot organizujący 

alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tej ustawy spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W Ustawie o ofercie publicznej stwierdza się także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również 

w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, 

przy czym 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. 

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o 

ofercie publicznej.  

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 

zbywaniem instrumentów finansowych, które powiązane są w określony sposób z akcjami spółki publicznej lub 

odnoszą się do nich w sposób pośredni lub bezpośredni. Art. 69b Ustawy o ofercie publicznej zawiera również 

informację o sposobie obliczania głosów w spółce publicznej wynikających z takich instrumentów finansowych. 

Zgodnie z art. 69b ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w 

przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia w 

związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych określonych w 69b ust. 1, jeżeli wskutek 

nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. Wykaz instrumentów finansowych, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 

2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2016 r., poz. 819).  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia spoczywa: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w art. 69 Ustawy o ofercie 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 następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  

2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy 

o funduszach inwestycyjnych,  

inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot;  

2b) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne 

fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 

nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, 

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

wykonywania prawa głosu;  
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4) 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; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub 

przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 pkt 3 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, 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; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5, posiadając akcje 

spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów; 

7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku 

zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o 

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego 

porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa 

głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może 

nimi rozporządzać według własnego uznania. 

W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązek 

zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

Spółki przez: 

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków 

zawiadomienia: 

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 

Ustawy o ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;  

4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie, wlicza się liczbę głosów 

posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w 

zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o ofercie przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów od 

niego zależnych, pod warunkiem że: 1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych 

Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają 

niezależnie. 

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 

wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej 

obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 

nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 

obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 

przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, 

zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

w sprawie nadużyć na rynku 

 

Od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), obrót 

akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(„Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenie MAR stosowane jest w państwach członkowskich Unii od dnia 3 lipca 

2016 r. Rozporządzenia unijne mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym 

obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W 

odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy 

Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 

zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to 

konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz 

wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR 

ma zastosowanie do:  

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 
(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 
(„OTF”);  

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą 
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie 
wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  

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

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

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 

było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 

rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 

szczególnego wydarzenia, za informacje określone 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. 

Nadto, etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 

spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.  

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich 

do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 

instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, 

których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 

swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR 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.  
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Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR 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: 

1. 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 

2. 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. 

Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 

z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów 

w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub 

obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie 

informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny 

wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie 

zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu 

nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  

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

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

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem 
rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie 
instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w 
normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu 
finansowego; lub  

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

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało 

się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:  

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

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

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 

informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje 

poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje 

wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie 

zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już 

podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma 

jednak zastosowania do zwiększania posiadania. 

Fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych 

przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji 

poufnych. 

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 

określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że 

powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 
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Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, 

zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i 

okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub 

nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji 

poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub 

powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  

1.1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  
1.a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

lub co do ich ceny; lub  
1.b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca 
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, 
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

1.2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych 
narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

1.3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się 
ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

1.4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:  

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może 
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza 
albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa powyżej poprzez: 

1.a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania;  

1.b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 
lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie 
zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

1.c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio 
na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez 
jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób 
odpowiedni i skuteczny 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 

fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności 

wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 

Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do 

osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby 

prawnej.  

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 

informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 

wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 

pięciu lat. 
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Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 

informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

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

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 

opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 

spełnienia powyższych warunków.  

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 

niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą 

w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą 

w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają Emitenta 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. Takich powiadomień dokonuje się 

niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej 

kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 

Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 

powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  

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. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie 

transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy 

określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

 

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 

koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 

euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod 

uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący 

w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro podlega 

przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 

dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 

 

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 

przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 
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1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2. jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch 
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro, 

3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do 
tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić 
przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro, 

4. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

1.a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
1.b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 
5. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 

7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o 
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 
ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje 

przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru 

tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, 

w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów). 

 

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 

rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 

rynku. 

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 

zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych 

warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
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Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 

koncentracja nie została dokonana. 

 

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są 

odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w 

decyzji warunków. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 

możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która nie 

może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na 

warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów 

spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić 

do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 

poprzedniego. 

 

Na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 

10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, między innymi, jeżeli 

przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Na podstawie art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane. 
Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na 

podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z 

zakresu koncentracji. 

 

Na podstawie art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo 

nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia 

przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której 

mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów 

ustawy. 

 

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. 

koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 

przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje 

jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają 

koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

1. zawarciu odpowiedniej umowy, 
2. ogłoszeniu publicznej oferty lub 
3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, 
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gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa 

lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar 

wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,  
2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej, niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 
samym państwie członkowskim.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga 

progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,  
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,  
3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej, niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 
samym państwie członkowskim. 

Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje 

w przypadku, gdy:  

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub 
na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 
odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 
wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że 
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub 
jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie 
następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję 
Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie 
było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,  

2. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania 
układowego lub analogicznych postępowań, 

3. działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez 
holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 
r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 
2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), jednakże pod 
warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do 
mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one 
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub 
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

 

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej 
wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z 
wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, w wyniku której 

Spółka pozyska środki pieniężne i zostanie podwyższony jej kapitał własny. Przedmiotem Oferty Publicznej są 

istniejące akcje Spółki, zbywane przez Oferującego. 

 
3. Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z 

podziałem według ich tytułów 

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, a sprzedaż Akcji 

przez Oferującego.  

W związku z Ofertą Publiczną Spółka nie poniesie żadnych kosztów finansowych. Koszty przygotowania i 

przeprowadzenia Oferty Publicznej obciążą wyłącznie Oferującego. 

 

4.  Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 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 
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Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2017 r. (repertorium A 
2881/2017, notariusz Jadwiga Zacharzewska, Kancelaria Notarialna w Warszawie) sporządzonego w celu 
zawiązania Spółki.  
 

„AKT  ZAWIĄZANIA  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

§1. 

Krzysztof Kostowski działając w imieniu spółki pod firmą PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

Michał Flodrowski i Robert Pietrzko oświadczają, że zawiązuje spółkę akcyjną pod firmą: DeGenerals Spółka 

Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”.------------------------- 

§2. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 320.000 

(trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A320000 o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

2. Akcje Spółki serii A zostały objęte przez założycieli po cenie nominalnej w następujący sposób:---------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

a) 256.000 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 

A000001 do A256000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zostało objętych przez 

spółkę PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład pieniężny w wysokości w 

zamian za wkład pieniężny w wysokości 256.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),- 

b) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A256001 do 

A288000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zostało objętych przez Michała Karola 

Flodrowskiego w zamian za wkład pieniężny w wysokości w zamian za wkład pieniężny w wysokości 

32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych),--------------------------------------------------------------------------

- 

c) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A288001 do 

A320000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zostało objętych przez Roberta Macieja 

Pietrzko w zamian za wkład pieniężny w wysokości w zamian za wkład pieniężny w wysokości 

32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych).--------------------------------------------------------------------------

- 

3. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości.- 

§3. 

Krzysztof Kostowski działając w imieniu spółki pod firmą PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Michał 

Flodrowski i Robert Pietrzko powołują pierwszy Zarząd w osobie Roberta Macieja Pietrzko 

(PESEL 91101014472) jako Prezesa Zarządu.------------------ 

§4. 

Krzysztof Kostowski działając w imieniu spółki pod firmą PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Michał 

Flodrowski i Robert Pietrzko powołują pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:-------------------------------------------------

------------------------------ 

Mateusz Łukasz Zawadzki (PESEL 87082309939) – Przewodniczący Rady Nadzorczej,------- 

Jakub Władysław Trzebiński (PESEL 86110415912),------------------------------------------------- 

Michał Karol Flodrowski (PESEL 92121106811).----------------------------------------------------- 

§5. 
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Krzysztof Kostowski działając w imieniu spółki pod firmą PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Michał 

Flodrowski i Robert Pietrzko oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie spółki pod firmą: DeGenerals Spółka 

Akcyjna i przyjmują jej Statut w brzmieniu następującym:----------------------------------------------------------------------------

------- 

 

STATUT  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

 

Założyciele Spółki 

Założycielami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------- 

- PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-702 Warszawa, ulica Bluszczańska 76 

paw. 6, posiadająca REGON 142985260 i NIP 5213609756, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389477,------------------------------------------------------------

------------------------- 

- Michał Karol Flodrowski,---------------------------------------------------------------------------- 

- Robert Maciej Pietrzko.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Firma 

§1 

1. Firma Spółki brzmi: DeGenerals Spółka Akcyjna.------------------------------------------------ 

2. Spółka może używać skrótu: DeGenerals S.A.---------------------------------------------------- 

3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.------------------- 

 

Siedziba 

§2 

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.--------------------------------------------------------------------- 

 

Obszar i zakres działania 

§3 

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.------- 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, 

spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

------------------------------------------------------------- 

 

Czas trwania Spółki  

§ 4  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------- 

 

 

Przedmiot działalności Spółki  

§ 5  

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:----------------------------------------------------------- 

1. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---------------- 

2. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,--------------------------------- 

3. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,--------------------------------------------------------------- 
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4. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,------------------------- 

5. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,--------------------------------------------------------------- 

6. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,------------------------------------------- 

7. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-------- 

8. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,------------------------------ 

9. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,------------------------------------------------------ 

10.  PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,------------------

-------------------------------------------------------------- 

11. PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------ 

12.  PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,---------

----------------------------------------------------- 

13.  PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,----------

------------------------------------------------------------------------------ 

14.  PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,---- 

15.  PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność,--------------------------------------------------------------------------- 

16.  PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----------

-------------------------------------------------------------------------- 

17.  PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet),---------------------------------------------------------------------- 

18.  PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,------------

------------------------------------------------------------------------------- 

19.  PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim,--------------------------------------- 

20.  PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami,---------------------------------------------------------------------- 

21.  PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi,------------------------------------------------------------------- 

22.  PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.------------------------------------------- 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie 

takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.---------------------------------

------------------ 

 

Kapitał zakładowy  

§ 6  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 320.000 

(trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A320000 o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości.- 

Akcje 

§7 

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.------------------------
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------------------------------------------------------------------------- 

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.------------------------- 

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.------------------------------------------- 

 

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego 

§ 8  

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.------------

------------------------------------------------------------------ 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony 

również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków 

określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------ 

3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----------

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie 

części akcji.------------------------------------------------------------------------ 

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.----------------------- 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ (trzy 

czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----------------

------------------------------------------------------ 

 

Umorzenie akcji  

§ 9  

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.---------------

--------------------------------------------------------------------- 

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd 

zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.----

----------------------------------------------------------- 

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego.--------- 

4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.---------------- 

 

Organy Spółki  

§ 10 

Organami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza,--------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Walne Zgromadzenie  

§11 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.--------------------------------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie 
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każdego roku obrotowego.-------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w 

Hornówku, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.-------

--------------------------------------------------------- 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

uprawniona jest Rada Nadzorcza.--------------------- 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 

6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia.--------------------- 

 

§12 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-------------------

----------------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.------ 

3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 

(czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 

21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 

złożone w postaci elektronicznej.----------------------------------------------------------- 

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka 

będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

Walnego Zgromadzenia.------------ 

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają:----------------------------------------------------------------- 

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,--------------------------------------- 

2. podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie 

daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,--------------------

----------------------------------------------- 

3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------

------------------------------------------------------------------ 

4. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---------- 

5. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na 
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nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------------------------------- 

6. likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,------------------------------------------------ 

7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych 

wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,-------------- 

8. nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 

Kodeksu spółek handlowych; ---------------------------------------------- 

9. zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału 

zakładowego,--------------------------------------------------------------------------- 

10. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,---------------------------------------------- 

11. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,------------------------------- 

12. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-------------------------------------------- 

13. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,---------------------------------------------------- 

14. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dnia dywidendy),--------------------------------------- 

15. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,------------------------------------------------- 

16. podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz 

rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.-----------------------------

--------------------------------------------------- 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają 

większością ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki 

surowsze.----------------------------------------------- 

7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 

wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- 

8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana 

jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, 

jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie 

trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. --------------- 

9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-------

----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, 

a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------- 

11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest 

ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ----------------------

----------------------------------------------- 

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów 

„za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.---

------------------------------------------------- 

13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego 

na Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------ 

14. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub 
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części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 

oddanych. ------------------------------------ 

 

§13 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z 

członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia.-------- 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. ------------------- 

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 

Walnego Zgromadzenia. ------------------- 

 

Rada Nadzorcza  

§14 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej 

przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej 

pełnienie funkcji komitetu audytu.--------------------------- 

2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.-------------------------- 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.--------------------- 

4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być 

ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------ 

5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył 

posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.-------------------------------------- 

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku 

obrotowym.------------------------------------------------------------------------------ 

7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa 

lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje 

nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------- 

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.-------- 

9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać 
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sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza 

uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie 

uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad.--------------------------------------------------------- 

11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny 

Członek Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------- 

12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co 

nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.------------- 

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------ 

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. 

Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.--------------- 

15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest 

tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, 

pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka 

Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.------------------------------------ 

16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym 

powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 

przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-------------------------------------------------------

------------------- 

17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia 

kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na 

temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----------------------------------------------

--------- 

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w 

tym:-------------------------------------------------------------------- 

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,------------------------

---------------------- 

2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami,---------------------------------------------------------------- 

3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,----------------------------------------------------------- 

4. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------- 

5. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----------------------

----------------------------------------------------------------------- 

6. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz 

Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.----- 

 

Zarząd 

§15 
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1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 

sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, 

niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.  

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 

Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -------------------

--------------------------------------------- 

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na 

następną kadencję. ---------------------------------------------------------------- 

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----------------------

---------------------------------------------------- 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje 

głos Prezesa Zarządu.------------------------------------------------ 

7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu 

został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest 

przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.---------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z 

członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 

(siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny 

sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie 

posiedzenia poza siedzibą Spółki. ------------------------- 

9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o 

terminie i miejscu posiedzenia. ------------------------------------------------- 

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura 

może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane 

przez jednego członka Zarządu.------ 

11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, 

upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.---------------------------------------------

------------------------------------------ 

12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez 

Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do 

dokonywania takich czynności prawnych.------- 

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i 

ustala im wynagrodzenie.----------------------------------------------- 

14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:------------------------------------------------------------- 

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,---------------------------------- 

b. w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.--- 

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o 

możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 

uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.- 
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16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie 

Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------

---------------------------------------------- 

 

Udział w zysku i fundusze Spółki  

§16 

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. ------

---------------------------------------- 

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:--------------------------------------------------- 

1. kapitał zakładowy,-------------------------------------------------------------------------------- 

2. kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------------------------------- 

3. fundusz rezerwowy.------------------------------------------------------------------------------ 

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-------------

---------------------------------------------------- 

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.--- 

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 

8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał 

ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------

---------- 

 

Dywidenda 

§17 

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 

miesięcy, licząc od tego dnia.---------------------- 

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-------- 

 

Rachunkowość 

§ 18 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa.-------------------------------------------------------- 

 

Rok obrotowy  

§ 1 9  

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.----

----------------------------------------------------------------------------------- 

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i 

przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----------------

---------------------------------------------------------- 

 

Postanowienia końcowe  
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§ 2 0  

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.----------- 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych.------------------------------------------------------------------------ 

 
5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa 

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana przez Spółkę emisja akcji, a sprzedaż Akcji 
przez Oferującego, wobec czego przepisy KSH dotyczące prawa pierwszeństwa do objęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy nie mają zastosowania.  

 

6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, 
w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie 
podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2020, akcje serii A będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej 
za rok 2020. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na mocy Aktu Notarialnego, rep. A nr. 1598/2020, z dnia 26 maja 2020 r., 
sporządzonego przez Jadwigę Zacharzewską, notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną na 
zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną Nieżyńską, ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą 
numer 6, podjęło decyzję w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 rudnia 2019 roku, w 
kwocie 28.927,05 PLN, z zysków lat przyszłych. 
 

7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących 
w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu 
odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze 
uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który 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 (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia 
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
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Kodeks spółek handlowych  

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek 
handlowych),  

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
Kodeksu spółek handlowych),  

− roszczenie o wydanie dokumentu akcji: zgodnie z art. 431 § 7 i art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w 
terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu 
spółek handlowych Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane 
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, 

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część 
kapitału zakładowego: na podstawie art. 399 § 3 KSH 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. Na podstawie art. 400 
§ 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej 
do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od 
dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu 
Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z 
żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia,  
prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH): akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd 
jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
(art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 
akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 
Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH), 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych): z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI oraz w sposób 
określony w Regulaminie ASO, tj. poprzez system EBI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej 
na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych 
Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
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są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na 
okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 
akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty 
akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na 
żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego 
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych 
nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione 
zgodnie z przepisami o obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki 
publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu można 
wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi 
inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
postanawia zwołujący to zgromadzenie. 
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym 
udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (art. 412 1 § 2 KSH), 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia 
(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych): żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie 
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 
410 Kodeksu spółek handlowych): stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z 
tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać 
listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 

− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych): jeżeli Statut Emitenta lub 
ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 
może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w 
spółce. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad 
jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do 
podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania 
Spółki, 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: art. 385 § 
3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 
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wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek 
handlowych): w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w 
przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki 
publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić 
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę 
Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za 
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

− prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych): prawo to przysługuje 
akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej 
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego 
Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, 
podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość 
przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu 
rozpatrzenia jego powództwa,  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych): Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy: Z 

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego 
na Walnym Zgromadzeniu informacji na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 
tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 
od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza 
Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki Zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH 
dotyczących odmowy udzielenia informacji. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z 
podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez 
Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, 
że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas Walnego Zgromadzenia, 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 
dotyczących Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, któremu odmówiono 
ujawnienia żądanej informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) - wniosek do sądu 
rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym 
akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji - lub prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi 
poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 5167, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji: na podstawie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek 
handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej 
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informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie 
pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 
spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa 
powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. 

 

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie  

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 

inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być 

wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w 

Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym 

zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast 

(zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa 

depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast 

roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie 

zostały zdematerializowane.  

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 

§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie 

stosuje się odpowiednio. 

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 

przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 

uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, 

wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 

rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

 

Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Emitenta) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 

handlowych: powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który 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 (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto zgodnie z pkt 14 dokumentu „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik do uchwały zarządu GPW z 31 
marca 2010 r., dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy niż 15 dni roboczych 
(ustalenie dłuższego okresu wymaga uzasadnienia). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Stosownie do §121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję 
oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni roboczych przed dniem 
dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej w terminie 5 dni roboczych od dnia 
dywidendy. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 
pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć 
się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w 
terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 

szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym 

samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 

odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, 

w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 

zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
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Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 

Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 

otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 

poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 

Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 

podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 

akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 

przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 

dywidendy.  

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 

terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 

chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 

miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 

akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 

zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 

zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez 

płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie 

międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 

postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 

przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 

nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego, 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: w 
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia,  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Emitenta: stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie likwidacji, likwidatorami 
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość 
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta o uzupełnienie liczby 
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do rozporządzania akcjami: zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. KSH nie przewiduje 
możliwości ograniczenia w statucie swobody rozporządzania akcjami na okaziciela, 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Emitencie i upłynnić majątek Emitenta, o 
czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli Emitenta może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta pozostałego po 
takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
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wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w 
stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Emitenta. Wielkość 
wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość 
posiadanych przez niego akcji. Statut może określać inne zasady podziału majątku, co w przypadku 
Spółki nie ma miejsca, 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w 
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH), 

- prawo żądania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej): 
akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie 
trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę 
przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się 
zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny 
proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 
akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w 
ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej 
niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i 
przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed 
rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do 
zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego 
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne, 

- prawo żądania wykupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej): 
akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się 
na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego 
progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 
95% ogólnej liczby głosów, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 
70 pkt 1 Ustawy o ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki 
publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez 
innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, 
który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i 
dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza 
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki, której akcje 
zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji 
uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o 
ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, nastąpiło w 
wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana 
w tym wezwaniu, 

- prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności: zgodnie z art. 416 § 4 
KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności 
spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 

 

8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Ostateczną decyzję o podziale 

zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Zgodnie z przepisami KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty 

akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w 

dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie 
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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. 

 

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 
wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 

podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 

siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku 

jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 

miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 

 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych 

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z 

tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez 

płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki: 

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 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 pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1.  

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

Zwolnienie 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 powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, 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 powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 

2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 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. 

 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych 

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na 

rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 

wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na 

rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się 

z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 
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Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 

uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 

zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o 

wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 

podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 

(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 

zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w 
spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 
pkt 38 i 38c, 

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

– osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 

ust. 14, 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 albo 

wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
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za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – 
w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 

warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 

deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

 

Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, 

nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 

majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się: 

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 
- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 

ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze 

zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części 

odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego. 

 

10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku, gdy 
Emitent zawarł takie umowy 

Na podstawie niniejszego Memorandum nie jest przeprowadzana emisja akcji, w związku z czym nie ma podstaw 

do zawarcia przez Emitenta umowy o gwarancję emisji. 

 

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

11.1.  Grupa Inwestorów, do których oferta jest kierowana 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje 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 powinni zapoznać się z odpowiednimi 

przepisami Prawa dewizowego i przepisami państwa swego pochodzenia lub jakiegokolwiek innego państwa, pod 

którego jurysdykcją mogą się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji 

nie naruszają przepisów prawa.  

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 nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani 

notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

 

11.2.  Terminy otwarcia i zamknięcia procesu przyjmowania zapisów na Akcje  
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Oferta Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Memorandum 

Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących 

terminach: 

 

Harmonogram Oferty Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 7 stycznia 2021 r. 

Przyjmowanie zapisów  14 - 22 stycznia 2021 r. 

Dzień przydziału Akcji do 27 stycznia 2021 r. 

 

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych 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.  

W przypadku gdy w dowolnym dniu przypadającym przed ostatnim dniem przyjmowania zapisów na Akcje – wg 

stanu na godz. 19.00 tego dnia - zostaną złożone zapisy i opłacone Akcje w liczbie większej o co najmniej 200% 

od liczby Akcji oferowanych do sprzedaży („Dzień Przekroczenia”), proces przyjmowania zapisów na Akcje 

zostanie zakończony wcześniej, niż wynika to z przyjętego powyżej harmonogramu – tj. nastąpi to z końcem dnia, 

w którym złożono zapisy i opłacono Akcje w liczbie większej o co najmniej 200% od liczby Akcji oferowanych do 

sprzedaży. Szczegółowe informacje o kryteriach uznania trybu złożenia zapisu za poprawny w kontekście Dnia 

Przekroczenia zawarte są w punkcie 11.3 Rozdziału IV Memorandum.  

 

Zapisy złożone po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje będą nieważne, a wpłaty na Akcje z nimi 

związane lub zaksięgowane na rachunku bankowym Oferującego po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów 

na Akcje będą podlegać zwrotowi zgodnie z punktem 11.7 Rozdziału IV Memorandum. Jednak w przypadku 

wystąpienia Dnia Przekroczenia, dla ważności zapisu i uwzględnienia go przy przydziale Akcji dopuszcza się, aby 

wpłata na Akcje nim objęte została zaksięgowana na rachunku Oferującego najpóźniej następnego dnia 

roboczego następującego po Dniu Przekroczenia. 

 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum. 

 

W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Oferujący przekaże taką informację do wiadomości 

publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do 

Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych 

Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 

Wyjątkiem od zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie suplementu jest wcześniejsze 

zakończenie przyjmowania zapisów lub wcześniejszy przydział Akcji związane z objęciem zapisami złożonymi 

przez Inwestorów i opłaceniem większej liczby Akcji od liczby Akcji oferowanych do sprzedaży, która to 

informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego. 

 

Intencją Zarządu jest wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji serii A będących przedmiotem niniejszej Oferty 

Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW. 

Zarząd Emitenta planuje rozpoczęcie procedury związanej z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku 

NewConnect i ich rejestracją w KDPW w I kwartale 2021 r. 

 

11.3.  Zasady, miejsce i termin składania zapisów, termin związania zapisem  

Firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski INC S.A., świadczący na 

rzecz Oferującego usługę oferowania Akcji.  

Na podstawie uchwały zarządu Oferującego oferowanych jest do sprzedaży 30.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii A Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda. Cena sprzedaży Akcji wynosi 340 PLN. 

 

Zapisy na Akcje składane będą za pośrednictwem DM INC. 

Zapis na Akcje stanowi nieodwołalną ofertę nabycia Akcji skierowaną do Oferującego przez osobę składającą 

zapis, obejmującą liczbę Akcji wskazaną w formularzu zapisu jako maksymalną liczbę Akcji, które zamierza 
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nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych 

zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta zapisem, zgodnie z proporcjonalną redukcją 

przeprowadzoną na zasadach określonych w niniejszym Memorandum. 

 

Zapis na Akcje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług 

maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

i została zakwalifikowana do grupy docelowej Akcji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, odpowiadającej 

specyfice Akcji i inwestycji w Akcje. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów zostanie uznany za 

nieważny. 

 

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 80 Akcji i nie więcej niż 1.600 Akcji. Zapis złożony na mniejszą liczbę 

Akcji, niż 80 będzie nieważny. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na większą liczbę Akcji, zapis będzie 

uważany za opiewający na 1.600 Akcji. 

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach złożonych 

przez jednego Inwestora, nie może być większa niż 1.600 Akcji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy 

składane przez Inwestora będą przy przydziale Akcji traktowane jak jeden zapis.  

 

Zapisy na Akcje mogą być złożone w następujący sposób: 

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie 
Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywoływanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 
79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa albo 

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, albo  

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku z odręcznym podpisem, podpisanym dodatkowo podpisem zaufanym 

za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie formularz zapisu zostanie również 

dostarczony do siedziby DM INC lub Punktu Obsługi Klienta DM INC w Warszawie w formie papierowej, w 

terminie przewidzianym na składanie zapisów. 

 
Zapisy na Akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 

poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu Memorandum zapisy 

odrębnych Inwestorów. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 

rzecz których zamierzają nabyć Akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający 

zamierzają nabyć Akcje. 

 

Wzory formularzy zapisu na Akcje zostaną udostępnione w dniu 14 stycznia 2021 r. między godz. 8.30, a godz. 

9.00 poprzez ich umieszczenie w treści komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego, 

publikowanego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych 

Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 

Zapis na Akcje składany osobiście powinien być podpisany w trzech egzemplarzach, z którego jeden jest 

przeznaczony dla Inwestora.  

 

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik, zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu 

weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. W przypadku zapisów składanych mailem a podpisanych 

dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP i dostarczanych do DM INC w formie papierowej, wymagane jest 

również dołączenie do maila albo formy papierowej zapisu, kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego 

dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis taki 

nie zostanie uznany za złożony. 

Osoba działająca w imieniu osoby prawnej powinna ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru 

oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej powinna przedstawić akt zawiązania tej jednostki 

lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do 

reprezentowania danej jednostki. W przypadku składania zapisów mailem opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, DM INC może wymagać dołączenia plików z takimi dokumentami. W przypadku zapisów 

składanych mailem a podpisanych dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP i dostarczanych do DM INC 

w formie papierowej, DM INC może wymagać dołączenia plików z takimi dokumentami lub wydruków takich 

dokumentów. Dla tak podpisywanych zapisów, których egzemplarze w formie papierowej będą dostarczone do 
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DM INC inaczej, niż osobiście, wymaga się również dostarczenia kopii (plik lub wydruk) dowodu tożsamości i 

dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub zdjęcie) osoby składającej 

zapis. Brak tych dokumentów może spowodować, że złożony zapis będzie nieważny.  

 

Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany wskazać rachunek bankowy Inwestora, na który nastąpi zwrot 

wpłaconych środków w stosownych przypadkach wskazanych w Memorandum. Brak wskazania rachunku 

bankowego w ramach zapisu na Akcje będzie skutkować nieważnością zapisu i nie braniem go pod uwagę przy 

przydziale Akcji, jeżeli brak nie zostanie uzupełniony do dnia przydziału Akcji.  

Składając zapis na Akcje, Inwestor lub jego pełnomocnik powinien też wskazać rachunek papierów 

wartościowych Inwestora, na którym po rejestracji w KDPW zostaną zdeponowane wszystkie Akcje, które zostały 

mu przydzielone. Brak wskazania rachunku papierów wartościowych będzie skutkować zapisaniem Akcji w 

Rejestrze Sponsora Emisji, w ramach którego nie można składać zleceń sprzedaży Akcji.  

 

Zapis na Akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Zapis na Akcje jest 

bezwarunkowy i nieodwołalny (oprócz możliwości wycofania zgody na nabycie Akcji w sytuacji, o której mowa w 

punkcie 11.5 Rozdziału IV Memorandum – w przypadku opublikowania suplementu do Memorandum) oraz wiąże 

osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji do skutku, albo 

do czasu ogłoszenia o odwołaniu przez Oferującego Oferty Publicznej. 

 

Zapisy złożone po zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje będą nieważne i nie zostaną 

uwzględnione przy przydziale Akcji. 

 

Działanie przez pełnomocnika 

Zapis na Akcje może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora.  

Pełnomocnictwo do składania zapisu na Akcje powinno być, pod rygorem nieważności złożone: 

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie 
Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na skalę pandemii wywoływanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-2 - po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 
79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa albo 

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, albo  

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku z odręcznym podpisem, podpisanym dodatkowo podpisem zaufanym 
za pomocą profilu zaufanego ePUAP, pod warunkiem, że podpisany odręcznie dokument pełnomocnictwa 
zostanie również dostarczony do siedziby DM INC lub Punktu Obsługi Klienta DM INC w Warszawie w formie 
papierowej. 

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane DM INC najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na Akcje.  

W przypadku udzielania pełnomocnictwa mailem a podpisanego dodatkowo za pomocą profilu zaufanego ePUAP 

i dostarczanego do siedziby DM INC w formie papierowej, należy dołączyć do maila albo formy papierowej 

pełnomocnictwa kopię dowodu tożsamości i kopię dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość 

(zawierającego PESEL lub zdjęcie) mocodawcy.  

W razie składania zapisu na Akcje przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne 

umocowanie do dokonania takiej czynności.  

 

Wcześniejsze zakończenie procesu przyjmowania zapisów na Akcje  

W przypadku gdy w dowolnym dniu przypadającym przed ostatnim dniem procesu przyjmowania zapisów na 

Akcje – wg stanu na godz. 19.00 tego dnia - zostaną złożone zapisy i opłacone Akcje w liczbie większej o co 

najmniej 200% od liczby Akcji oferowanych do sprzedaży („Dzień Przekroczenia”), proces przyjmowania zapisów 

na Akcje zostanie zakończony wcześniej, niż wynika to z przyjętego powyżej harmonogramu – tj. z końcem dnia, 

w którym złożono zapisy i opłacono Akcje w liczbie większej o co najmniej 200% od liczby Akcji oferowanych do 

sprzedaży. Informacja o wystąpieniu Dnia Przekroczenia zostanie podania do wiadomości publicznej w formie 

komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a 

więc na stronach internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i 

DM INC: https://www.dminc.pl. 

Aby zapis danego Inwestora został uznany za ważny na potrzeby określenia Dnia Przekroczenia wymaga się, 

aby zapis był złożony w jednej z następujących form: 

- osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie 

Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa lub  
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- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku w formacie pdf opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, lub  

- mailem na adres: emisje@dminc.pl w pliku z odręcznym podpisem, podpisanym dodatkowo podpisem zaufanym 

za pomocą profilu zaufanego ePUAP (na potrzeby określenia Dnia Przekroczenia nie jest konieczne dostarczenie 

do Dnia Przekroczenia podpisanego odręcznie formularza zapisu w formie papierowej). 

Oferujący stwierdzi, że doszło do wystąpienia Dnia Przekroczenia i poda ten fakt do publicznej wiadomości, jeśli z 

tak złożonymi przez poszczególnych Inwestorów zapisami powiązane będą dokonane przez nich wpłaty na Akcje, 

zaksięgowane na rachunku bankowym Oferującego wg stanu na godz. 19.00 w Dniu Przekroczenia. W 

przypadku dokonania przez Inwestora wpłaty na mniejszą liczbę Akcji, niż objęta zapisem, pod uwagę będzie 

brana liczba opłaconych Akcji, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji. 

 

Przytoczony w akapicie powyżej fakt brania przez Oferującego pod uwagę stanu jego rachunku bankowego w 

Dniu Przekroczenia ma jedynie znaczenie dla określenia daty wystąpienia Dnia Przekroczenia. Dla ważności 

złożonego przez danego Inwestora zapisu i uwzględnienia go przy przydziale Akcji wymaga się, aby wpłata na 

Akcje nim objęte została zaksięgowana na rachunku Oferującego najpóźniej następnego dnia roboczego 

następującego po Dniu Przekroczenia. Szczegółowe informacje o zasadach wpłat przedstawiono w punkcie 11.4 

niniejszego Memorandum. Aby zapis danego Inwestora był brany pod uwagę przy dokonaniu przydziału Akcji, 

musi on ponadto spełniać wszelkie warunki przewidziane w zakresie przyjmowania zapisów zawarte w niniejszym 

punkcie 11.3. W przypadku zapisów składanych za pomocą profilu zaufanego ePUAP wymaga się więc, aby 

podpisany odręcznie formularz zapisu w formie papierowej i wszelkie inne dokumenty z nimi związane zostały 

dostarczone do siedziby DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo do Punktu Obsługi Klienta DM INC: ul. 

Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa w terminie przewidzianym na składanie zapisów zgodnie z punktem 

11.1 Rozdziału IV Memorandum, czyli do 22 stycznia 2021 r. Wskazana data, tj. 22 stycznia 2021 r., dostarczenia 

oryginalnych dokumentów w wersji papierowej jest także graniczna w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia. 

 

11.4.  Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji 

objętych zapisem i ich ceny sprzedaży.  

Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek Oferującego. Numer rachunku 

bankowego Oferującego zostanie podany w dniu 14 stycznia 2021 r. między godz. 8.30, a godz. 9.00 w treści 

komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjne, publikowanego w sposób, w jaki zostało udostępnione 

Memorandum, a więc na stronach internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: 

https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl 

 

Wpłata na Akcje powinna zostać uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na 
rachunek Oferującego najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów (data uznania rachunku 
Oferującego), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Akcji.  
W przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia, dla ważności złożonego zapisu i uwzględnienia go przy przydziale 
Akcji wymaga się, aby wpłata na Akcje nim objęte została zaksięgowana na rachunku Oferującego najpóźniej 
następnego dnia roboczego następującego po Dniu Przekroczenia, pod rygorem uznania zapisu za nieważny i 
nieuwzględnienia go przy przydziale Akcji.  
 

Oznacza to, iż Inwestor musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas realizacji 

przelewu. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w 

obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Zwraca się 

uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje. W 

szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

• numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny) 

• imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,  

• adnotację „Wpłata na akcje DeGenerals”. 

Wplata na Akcje nie może nastąpić z rachunku innego, niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku innej osoby 

zostanie uznana za nieważną, a środki podlegać będą zwrotowi w terminie 7 dni roboczych następujących 

bezpośrednio po dniu przydziału Akcji. Zwrot nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek 

prowizji oraz bez odsetek. 

 

Brak wpłaty na Akcje w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu. 
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Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji, niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu. 

Przy przydziale będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie, z 

uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji. 

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała 

sumowaniu. 

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.  

 

Obowiązki związane z przyjmowaniem wpłat na rachunki papierów wartościowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy 

lub finansowania terroryzmu. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia. 

 

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 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność 

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów 

wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum 

Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do 

Memorandum Informacyjnego. Oferujący jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum 

Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Oferującego: 

https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl.  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed 

udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy 

znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, 

wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów 

wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać 

przedłużony przez Oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w 

suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, 

termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie składane w miejscu 

złożenia zapisu na Akcje. Do trybu złożenia takiego oświadczenia stosuje się zasady analogiczne do 

obowiązujących przy składaniu zapisów, opisane w pkt 11.3 Rozdziału IV niniejszego Memorandum. 

W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Oferujący może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po 

upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji. W związku z tym, w przypadku 

opublikowania suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo 

wycofania zgody na nabycie Akcji przypadałby później, niż termin przydziału Akcji określony w harmonogramie, 

termin przydziału Akcji zostanie stosownie przesunięty, a suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty 

przydziału. 

 

11.6.  Termin i szczegółowe zasady przydziału Akcji 

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje, zgodnie z 

zasadami określonymi w Memorandum. Oferujący dokona przydziału akcji tylko w przypadku spełnienia przez 

Inwestora obydwu warunków jednocześnie, tj. złożenia poprawnego zapisu oraz odpowiedniego dokonania 

wpłaty na Akcje, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Memorandum.  

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, 

wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie 

przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis. 

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej 

redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Zasada proporcjonalnej redukcji ma również 

zastosowanie w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia, czyli w przypadku gdy w dniu przypadającym przed 

ostatnim dniem procesu przyjmowania zapisów na Akcje – wg stanu na godz. 19.00 tego dnia - zostaną złożone 

zapisy i opłacone Akcje w liczbie większej o co najmniej 200% od liczby Akcji oferowanych do sprzedaży. 
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Wówczas jednak przy przydziale Akcji uwzględniane będą wyłącznie zapisy złożone nie później, niż w dniu 

zakończenia procesu przyjmowania zapisów na Akcje, który został skrócony w związku z wystąpieniem Dnia 

Przekroczenia oraz związane z nimi wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym Oferującego najpóźniej 

następnego dnia roboczego po Dniu Przekroczenia.  

Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc 

tzw. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku 

zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte 

redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w 

wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje 

kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat 

zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek tego samego dnia o tej samej godzinie) Oferujący zastrzega 

sobie możliwość podjęcia decyzji według własnego uznania.  

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

 

Akcje serii A nabyte przez Inwestorów od Oferującego będą przechowywane w postaci odcinków zbiorowych w 

depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. Jeżeli Inwestor chciałby otrzymać zaświadczenie 

depozytowe potwierdzające fakt bycia właścicielem określonej liczby Akcji, powinien skontaktować się z Domem 

Maklerskim Navigator S.A. - ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, tel.: +48 22 630 83 33, fax: +48 22 630 83 30, e-

mail: biuro@navigatorcapital.pl. 

 

 

11.7.  Zasady oraz termin rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na Akcje będzie dokonane przez Oferującego w dniu 

przydziału Akcji. 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Akcji Inwestorowi nie zostanie przydzielona żadna 

Akcja lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał zapis, albo zapis lub wpłata zostaną 

uznane za nieważne, zwrotu nadpłaconych kwot Oferujący dokona do 7 dni roboczych następujących 

bezpośrednio po dniu przydziału Akcji. 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 Oferującego suplementu do Memorandum, na podstawie którego Inwestor 

wycofał zgodę na nabycie Akcji, zwrot wpłaconej kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w 

złożonym zapisie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, oświadczenia na piśmie o 

wycofaniu zgody na nabycie Akcji. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
 

11.8.  Przypadki, w których Oferta Publiczna może nie dojść do skutku lub Oferujący może 
odstąpić od jej przeprowadzenia  

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów nabytych co 

najmniej 25.600 Akcji. 

 

Oferujący może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią następujące 

okoliczności: 

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty Publicznej lub na 

działalność Oferującego lub Emitenta,  

- nagła i nieprzewidywalna zmiana sytuacji na rynku kapitałowym, która mogłaby mieć negatywny wpływ na 

przebieg Oferty Publicznej,  

- inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby znacząco 

utrudnione lub szkodliwe dla interesu Oferującego, Emitenta lub Inwestorów. 

 

Z tych samych przyczyn Oferujący może zawiesić Ofertę Publiczną.  

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana 

niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie komunikatu aktualizującego Memorandum 

Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych 

Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 
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Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania 

nowych terminów Oferty Publicznej. Terminy te Oferujący może ustalić później, a informacja zostanie przekazana 

niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: 

https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 

 

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, a więc na stronach internetowych Oferującego: 

https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany 

zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Oferującego o niedojściu Oferty Publicznej do 

skutku.  

Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot 

wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów 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 przekazana 

niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum 

Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych 

Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: https://www.dminc.pl. 

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 zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do 

Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach 

internetowych Oferującego: https://www.playway.com, Emitenta: https://www.degenerals.com i DM INC: 

https://www.dminc.pl. Złożone zapisy zostaną przez Oferującego uznane za nadal wiążące, a wpłaty na Akcje nie 

będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje mają natomiast prawo 

do wycofania zgody na nabycie Akcji, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po 

udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. 

Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje. Do trybu 

złożenia takiego oświadczenia stosuje się zasady analogiczne do obowiązujących przy składaniu zapisów, 

opisane w pkt 11.3 Rozdziału IV niniejszego Memorandum. Zwrot wpłaconej kwoty dokonany w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Zwrot 

wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych zapisach. 
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V. Dane o Emitencie 
 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

Nazwa Emitenta:  DeGenerals Spółka Akcyjna  

Kraj:  Polska  

Siedziba:  Łódź 

Adres:  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133D/109, 92-318 Łódź 

Numer KRS:  0000711800 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:  369163800 

NIP:  7282825599 

Telefon:  728-787-209 

Poczta e-mail:  contact@degenerals.com 

Strona www:  https://www.degenerals.com/ 

  
1. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 

 

2. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i obecnie działa zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa. Emitent został utworzony 

na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2017 r. (repertorium A 2881/2017). 

 

3. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu 

Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000711800. Wpisu dokonano w dniu 5 stycznia 2018 r. 

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

 

4. Krótki opis historii Emitenta 

Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2017 r. (repertorium A 

2881/2017) z kapitałem zakładowym w wysokości 320.000 zł oraz zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711800 w dniu 5 stycznia 

2018 r. pod firmą „DeGenerals” Spółka Akcyjna. Emitent został założony przez byłych programistów .fragOut 

Studio: Michała Karola Flodrowskiego i Roberta Macieja Pietrzko oraz spółkę dominującą Emitenta - PlayWay 

S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja gier na komputery osobiste, o tematyce historycznej i 

militarnej. Dwóch założycieli Spółki (Robert Maciej Pietrzko oraz Michał Karol Flodrowski) prace nad grą „Tank 

Mechanic Simulator” rozpoczęło w styczniu 2017 roku. Do dnia premiery, łącznie grę tworzyły 4 osoby (przez 

około pół roku zespół liczył 5 osób). Na początku 2018 roku zatrudniono grafika (który w 2019 roku zrezygnował z 

pracy) oraz programistę. Pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku zatrudniono drugiego grafika. Po premierze 

swój wkład w grę miało łącznie 20 osób (w tym dwóch programistów, 1 animator, 1 researcher, 2 osoby 

odpowiedzialne za dźwięk, 6-ciu grafików 3D i 8-miu lokalizatorów odpowiedzialnych za tłumaczenia). 

Zleceniodawcą dla tego tytułu była spółka PlayWay S.A., jednak dnia 11 stycznia 2018 roku Spółka DeGenerals 

odkupiła prawa własności tytułu Tank Mechanic Simulator od PlayWay S.A., za kwotę 50.873,00 PLN, 

pochodzących z kapitału założycielskiego. Zespół Emitenta prace nad grą prowadził przez ponad dwa lata. W 

lutym 2020 roku miała miejsce premiera gry na platformie PC Steam. Już przed wydaniem tytułu podjęto decyzję 

o stworzeniu jego portów na urządzenia mobilne (przez spółkę Ritual Games S.A.), konsole PS4 i Xbox One oraz 

MacOS (przez spółkę Console Labs S.A.), jak również na platformę Nintendo Switch (przez spółkę Ultimate 

Games S.A.). Premiera ostatniego z wymienionych portów miała miejsce pod koniec sierpnia 2020 roku. 

Premiera portu na platformie MacOs miała miejsce 2 października 2020 r. Prace nad pozostałymi portami nadal 

trwają. We wrześniu 2020 roku podpisano również umowę ze spółką GameFormatic S.A., przedmiotem której jest 
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zlecenie wykonania portu gry do VR (ang.: Virtual Reality - wirtualna rzeczywistość). Na dzień 1 stycznia 2021 

roku poziom listy Wishlist Steam (obrazującej zainteresowanie graczy tytułem), gry TMS na platformie Steam PC, 

był równy 149.420. Na dzień 1 stycznia 2021 r. udział zadowolonych odbiorców wynosił 87%, na podstawie 3.940 

opinii użytkowników. Sprzedaż gry, za pośrednictwem platformy Steam, na dzień sporządzenia niniejszego 

Memorandum opiewa na liczbę około 127 tys. sztuk (dane na 30 listopada 2020 r.), a nakłady poniesione na 

produkcję (500 tys. PLN) zwróciły się w dwa dni od premiery tytułu na platformie Steam. 

Prace nad kolejnym tytułem – „Tank Squad” – rozpoczęto w lipcu 2020 roku. Planowana data premiery została 

ustalona na 1 kw. 2023 roku. Dodatkowo w styczniu 2021 roku Emitent planuje rozpocząć prace nad tytułem 

Uboat Commander, którego premiera wyznaczona została na 3 kw. 2022 roku. 

 

Znaczące wydarzenia w historii Emitenta: 

Data Wydarzenie 

Styczeń 2017 
Rozpoczęcie pracy nad preprodukcją gry Tank Mechanic Simulator przez Roberta 
Macieja Pietrzko oraz Michała Karola Flodrowskiego, na rzecz PlayWay S.A. 

12.10.2017 

Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy PlayWay S.A. (inwestorem), a Michałem 
Karolem Flodrowskim i Robertem Maciejem Pietrzko – akcjonariuszami, w sprawie 
zawiązania spółki DeGenerals S.A. 
 
Zawiązanie spółki DeGenerals S.A. 

11.01.2018 
DeGenerals odkupiło prawa własności tytułu Tank Mechanic Simulator od PlayWay 
S.A., za kwotę 50.873,00 PLN, pochodzących z kapitału założycielskiego. 

28.08.2018 

Podpisanie umowy pożyczki na kwotę 100 tys. PLN ze spółką PlayWay w celu 
finansowania produkcji gry Tank Mechanic Simulator. Pożyczka została uregulowana 
w takim trybie, że część kapitałowa została spłacona w marcu 2020 roku, a część 
odsetkowa w kwietniu 2020 roku. 

27.03.2019 

Podpisanie umowy pożyczki na kwotę 130 tys. PLN ze spółką PlayWay w celu 
finansowania produkcji gry Tank Mechanic Simulator. Pożyczka została uregulowana 
w takim trybie, że część kapitałowa została spłacona w marcu 2020 roku, a część 
odsetkowa w kwietniu 2020 roku. 

23.07.2019 

Podpisanie umowy pożyczki na kwotę 98 tys. PLN ze spółką PlayWay w celu 
finansowania produkcji gry Tank Mechanic Simulator. Pożyczka została uregulowana 
w takim trybie, że część kapitałowa została spłacona w marcu 2020 roku, a część 
odsetkowa w kwietniu 2020 roku. 

03.09.2019 
Podpisanie umowy z Ritual Games S.A. na wykonanie portu gry Tank Mechanic 
Simulator na urządzenia mobilne 

30.10.2019 
Podpisanie umowy z Console Labs S.A. na wykonanie portów gry Tank Mechanic 
Simulator na konsole PS4 i XBox One oraz system MacOS 

20.01.2020 

Podpisanie umowy pożyczki na kwotę 40 tys. PLN ze spółką PlayWay w celu 
finansowania produkcji gry Tank Mechanic Simulator. Pożyczka została uregulowana 
w takim trybie, że część kapitałowa została spłacona w marcu 2020 roku, a część 
odsetkowa w kwietniu 2020 roku. 

10.02.2020 
Podpisanie umowy z Ultimate Games S.A. na wykonanie portu gry Tank Mechanic 
Simulator na konsolę Nintendo Switch 

20.02.2020 Premiera Tank Mechanic Simulator w sklepie Steam (PC) 

Lipiec 2020 Rozpoczęcie prac nad preprodukcją gry Tank Squad 

27.08.2020 
Premiera portu gry Tank Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch we 
współpracy z Ultimate Games S.A. 

28.08.2020 
Decyzją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydano pozytywną Interpretacja 
Indywidualną w zakres przyznania Spółce prawa do ulgi podatku dochodowego „IP 
Box” dla tytułu Tank Mechanic Simulator 

23.09.2020 
Podpisanie umowy z GameFormatic SA na wykonanie portu gry Tank Mechanic 
Simulator na urządzenia VR 

02.10.2020 
Premiera portu gry Tank Mechanic Simulator na system MacOs we współpracy z 
Console Labs S.A. 

26.11.2020 
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej między założycielami Spółki i Oferującym, Panem 
Michałem Karolem Flodrowskim i Panem Robertem Maciejem Pietrzko. 

05.01.2021 
Zakup majątkowych praw autorskich do materiałów graficznych gry Uboat 
Commander, od spółki PlayWay, za kwotę 24.600,00 PLN. 

Źródło: Emitent 
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5. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz 

Statutu Spółki, zgodnie z którymi w Spółce na kapitały własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne kapitały. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał własny wynosił 243 981,98 

PLN. Na dzień 30 września 2020 r. kapitał własny wynosił 2.372.626,17 PLN. 

 
Kapitał zakładowy  

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.000,00 PLN (trzysta 

dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o wartości 

nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych) każda akcja. 

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 

 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 

nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 

wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć 

kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

 

Inne kapitały 

Na dzień 30 września 2020 roku Emitent wykazał zysk netto roku obrotowego w wysokości 2.128.644,19 PLN 

(dwóch milionów stu-dwudziestu-ośmiu tysięcy sześciuset-czterdziestu-czterech złotych i dziewiętnastu groszy) 

oraz stratę z lat ubiegłych na poziomie 76.018,02 PLN (siedemdziesięciu sześciu tysięcy osiemnastu złotych i 

dwóch groszy). 

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Na dzień zamieszczonego w Memorandum sprawozdania 

finansowego Emitent nie posiadał innych kapitałów. 

 

Zasady tworzenia kapitałów 

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 

8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie 

może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały 

rezerwowe). 

 

6. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

7. 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 emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 

emisji akcji. 

 

8. 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 
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Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego.  

 

9. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum papiery wartościowe Emitenta lub kwity depozytowe nie były 

notowane na rynkach papierów wartościowych. 

 

10. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym  

Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 

 

11. 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 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent jest częścią grupy kapitałowej Oferującego - PlayWay S.A. 

 
Emitent, jako jednostka zależna, wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka 
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bluszczańskiej 76, lok. 6, 00-712 Warszawa. Spółka PlayWay 
jest jednym z czołowych polskich producentów gier komputerowych i mobilnych, posiadającym udziały w 
kilkudziesięciu spółkach i zespołach tworzących gry. PlayWay S.A. jest w posiadaniu 256.000 akcji Spółki, co 
daje udział w kapitale Emitenta w wysokości 80,00% oraz 80,00% udział w głosach na WZA Spółki. 
 
W dniu 12 października 2017 r. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między założycielami Spółki – 
Oferującym, Panem Michałem Karolem Flodrowskim i Panem Robertem Maciejem Pietrzko. Umowa regulowała 
m.in. zasady wspierania i nadzoru ze strony Oferującego nad produkcjami Spółki i udzielaniu jej pomocy na 
płaszczyźnie marketingu produkcji. Zgodnie z postanowieniami umowy działania te miały być, co do zasady, 
prowadzone przez Oferującego nieodpłatnie chyba, że dotyczyłyby aktywności marketingowej zleconej przez 
Spółkę, z którą po stronie Oferującego wiązałoby się ponoszenie kosztów. W takiej sytuacji Spółka miała zwrócić 
Oferującemu stosowne kwoty, a ten nie doliczać do poniesionych przez siebie wydatków dodatkowych opłat. 
Umowa inwestycyjna przewidywała, że między Spółką a Oferującym będą podpisywane umowy dotyczące 
dystrybucji poszczególnych gier. Umowa zawierała również m.in. postanowienia ograniczające zasady zbywania 
akcji Spółki przez strony. 
Na podstawie umowy inwestycyjnej została dokonana przez Spółkę na rzecz Oferującego zapłata wynagrodzenia 
z tytułu reklamy gry Tank Mechanic Simulator w kwocie 44 591,31 PLN plus VAT. 
Umowa została rozwiązana w dniu 26 listopada 2020 r. wobec stwierdzenia zmiany okoliczności faktycznych i 
planów wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na NewConnect.  
  

Powiązania kapitałowe: 

Na dzień sporządzenia memorandum informacyjnego Emitent nie posiada udziałów w podmiotach zewnętrznych. 
 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  

  
a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  
  
Pan Robert Maciej Pietrzko, który jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 32.000 akcji Emitenta, 
stanowiących 10% kapitału zakładowego i uprawniających do 10% głosów na WZA Emitenta, pełni funkcję 
prezesa Zarządu Emitenta.  
Pan Michał Karol Flodrowski, który jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 32.000 akcji 
Emitenta, stanowiących 10% kapitału zakładowego i uprawniających do 10% głosów na WZA Emitenta, jest 
również pracownikiem Spółki, zatrudnionym w oparciu o umowę o dzieło. 
Pani Ewelina Karolina Flodrowska pełniąca rolę Członka Rady Nadzorczej Emitenta jest również żoną Michała 
Karola Flodrowskiego założyciela spółki i akcjonariusza posiadającego 32.000 akcji Emitenta, stanowiących 10% 
kapitału zakładowego i uprawniających do 10% głosów na WZA Emitenta, pełni funkcję członka rady nadzorczej 
Emitenta. 
 
b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a 
znaczącymi akcjonariuszami emitenta, 
 
Spółka PlayWay S.A. jest pomiotem dominującym nad DeGenerals i posiada 256.000 akcji Spółki, co daje udział 
w kapitale Emitenta w wysokości 80,00% oraz 80,00% udział w głosach na WZA Spółki. PlayWay jest podmiotem 
Oferującym w niniejszym procesie sprzedaży akcji. 
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Oferujący udzielał Emitentowi następujących pożyczek: 
1) 28 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pożyczki na wysokość 100 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 
Termin spłaty - 31 marca 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 czerwca 2020 r.; 
2) 27 marca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 130 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 
Termin spłaty – 30 września 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 czerwca 2020 r.; 
3) 23 lipca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 98 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. Termin 
spłaty – 31 marca 2020 r.; 
4) 20 stycznia 2020 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 40 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 
Termin spłaty – 30 czerwca 2020. 

Wszystkie pożyczki zostały uregulowane w 2020 roku w taki sposób, że: 
a) część kapitałowa została spłacona 27 marca 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek), a 
b) część odsetkowa została spłacona 09 kwietnia 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek). Łączna kwota 
odsetek opiewała na kwotę 12.904,32 PLN. 
 
Dnia 5 stycznia 2021 r. Emitent zakupił od spółki PlayWay, majątkowe prawa autorskie do materiałów graficznych 
gry Uboat Commander. Transakcjo została uzgodniona i zaakceptowana przez obie jej strony. 
 
Członkowie organów Oferującego:  
Pan Jakub Trzebiński – wiceprezes zarządu PlayWay S.A. jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 
 

Inne powiązania 

Dnia 30 października 2019 roku DeGenerals S.A. podpisał z Console Labs S.A. dwie umowy o współpracy. 
Spółka Console Labs S.A. jest podmiotem zależnym od spółki PlayWay, która posiada 74% jej udziałów. 
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki i Piotr Karbowski, będący członkami Rady Nadzorczej Emitenta, są również 
członkami Rady Nadzorczej wykonawcy portu. 
Pierwsza umowa z DeGenerals S.A., dotyczyła wykonania portu gry TMS na platformę MacOS pt. „Tank 
Simulator”. W myśl umowy Emitent jako zamawiający, przekazuje wykonawcy nieodpłatną, nieograniczoną 
terytorialnie i niewyłączną licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią związane, w celu wykonania 
portu gry. Jednocześnie Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością projektu przenosi 
autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie podmiotu wykonującego 
przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy sprzedażowej), pomiędzy Emitenta 
a Console Labs, w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 30 października 2019 roku dokonano zmiany 
zapisu dotyczącego wynagrodzenia w taki sposób, że Emitent będzie miał udział w 30% przychodów ze 
sprzedaży portu (po opłaceniu 30% opłaty nakładanej przez platformy sprzedażowe), do momentu pokrycia 
całkowitych nakładów poniesionych na produkcję portu. Po tym czasie stosunek rozliczania przychodów ulega 
zmianie na podział w stosunku 50% / 50%. Wynagrodzenie będzie wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, 
które od platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, 
wynagrodzenie będzie wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu 
będzie spółka PlayWay S.A. Port, na platformę MacOs, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum jest w 
sprzedaży. Został wydany 2 października 2020 roku. 
Druga umowa dotyczyła wykonania dwóch portów gry TMS: na platformę Playstation 4 oraz Xbox One gry pod 
nazwą „Tank Mechanic Simulator”. W myśl umowy Emitent jako zamawiający, przekazuje wykonawcy 
nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią 
związane, w celu wykonania portu gry. Jednocześnie Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią 
lub całością projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i 
wynagrodzenie podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży 
platformy sprzedażowej), pomiędzy Emitenta a Console Labs, w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 
30 października 2019 roku dokonano zmiany zapisu dotyczącego wynagrodzenia w taki sposób, że Emitent 
będzie miał udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu (po opłaceniu 30% opłaty nakładanej przez platformy 
sprzedażowe), do momentu pokrycia całkowitych nakładów poniesionych na produkcję portu. Po tym czasie 
stosunek rozliczania przychodów ulega zmianie na podział w stosunku 50% / 50%. Wynagrodzenie będzie 
wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, które od platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie 
pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół 
roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay S.A. 
 
Dnia 10 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy DeGenerals S.A., a Ultimate Games S.A. w 
przedmiocie wykonania portu gry TMS na platformę Nintendo Switch. Spółka Ultimate Games S.A. jest jednostką 
zależną od Spółki PlayWay S.A., która posiada 45,89% jej udziałów. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki i Marek 
Parzyński, będący członkami Rady Nadzorczej Emitenta, są również członkami Rady Nadzorczej wykonawcy 
umowy. 
Port gry został wydany 27 sierpnia 2020 roku na wskazanej platformie. Podział przychodów ze sprzedaży tytułu 
pomiędzy zamawiającego i wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy, stanowi stosunek 30% / 70%. Emitent 
odnotował w październiku 2020 roku przychód ze sprzedaży portu na poziomie 6.569,00 PLN, a w listopadzie 
2020 roku na poziomie 2.329,04 PLN. W myśl zapisów umownych 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 
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DeGeneral przez Ultimate Games S.A. co miesiąc, na podstawie faktury VAT, sporządzonej w oparciu o raporty 
sprzedażowe, który udostępni Emitentowi wykonawca.  
 
Dnia 23 września 2020 roku Spółka podpisała umowę o współpracy wraz z udzieleniem licencji ze spółką 
GameFormatic S.A. na wykonanie portu gry TMS do wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) pod tą samą 
nazwą. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki i Piotr Karbowski, będący członkami Rady Nadzorczej Emitenta, są 
również członkami Rady Nadzorczej wykonawcy portu. 
W myśl umowy Emitent jako zamawiający, udziela wykonawcy dostępu do nieodpłatnej, nieograniczonej 
terytorialnie i niewyłącznej licencji na korzystanie z gry oraz wszystkich aktywów z nią związanych, w celu 
wykonania wersji gry na VR. Jednocześnie GameFormatic w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością 
projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie 
podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy 
sprzedażowej) w stosunku 50% / 50%. Jednocześnie wskazano, że w pierwszej kolejności, z przychodów ze 
sprzedaży na platformie VR, pokryte zostaną nakłady poniesione na produkcję portu. Strony ustaliły, że koszty te 
będą wynosić 325 tys. PLN. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie raportów sprzedażowych, które od 
platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie 
wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay 
S.A.  
 
Dnia 03 września 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie portu gry w wersji mobilnej oraz wersji VR, ze 
spółką Ritual Games S.A. Ze względu na niezadawalającą jakość wykonania gry w wersji mobilnej została ona 
wycofana ze sprzedaży. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum trwają prace nad poprawą jakości 
wykonania portu. W myśl umowy spółce Ritual Games S.A. przysługuje wyłączna licencja, nieograniczona 
terytorialnie, na okres 5 lat od zawarcia umowy. Licencjobiorcy przysługuje prawo do ustalania cen dzieła. Jako 
wynagrodzenie Emitenta za udzielenie licencji przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży 
platformy sprzedażowej) w stosunku 20% / 80%. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia uznania 
rachunku bankowego Licencjobiorcy kwotą wpłacaną z tytułu sprzedaży dzieła.  
Spółka Ritual Games S.A. (zmiana nazwy z Circle Games S.A.) jest jednostką zależną od Spółki PlayWay S.A., 
która posiada 40% jej udziałów. Jakub Władysław Trzebiński, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, jest 
również Członkiem Rady Nadzorczej wykonawcy umowy.  
 
W spółce DeGenerals dodatkowo zatrudniona jest Pani Zuzanna Pietrzko, będąca żoną Roberta Macieja 
Pietrzko. Pani Ewelina Flodrowska, będące żoną Michała Karola Flodrowskiego obejmuje stanowisko członka 
Rady Nadzorczej. 
 
Zestawienie powiązań kapitałowych i osobowych w spółce DeGenerals 

Powiązanie osobowe i kapitałowe w spółce DeGenerals 

 DeGenerals PlayWay 

S.A. 

Ritual 

Games S.A. 

Console 

Labs S.A. 

GameFormatic 

S.A. 

Ultimate Games 

S.A. 

osoby prawne i fizyczne będące w akcjonariacie Emitenta 

PlayWay 

S.A. 

256.000 - 80% (kap); 

256.000 - 80% (głosy); 

Seria A 

 

40% 

jednostka 

zależna 

74% 

jednostka 

zależna 

 

45,89% 

jednostka 

zależna 

Michał 

Karol 

Flodrowski 

(założyciel) 

32.000 - 10%; 32.000 - 

10%; Seria A 
     

Zarząd Emitenta 

Robert 

Maciej 

Pietrzko 

(założyciel i 

Prezes 

Zarządu) 

32.000 - 10%; 

32.000 - 10%; 

Seria A 

     

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 

Ewelina 

Karolina 

Flodrowska 

Żona Michała Karola 

Flodrowskiego – 

założyciela 

DeGenerals 

     

Jakub 

Władysław 

Trzebiński 

 
Wiceprezes 

Zarządu 

Członek 

Rady 

Nadzorczej 

   

Grzegorz 

Arkadiusz 

Czarnecki 

   

Członek 

Rady 

Nadzorczej 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Marek      Przewodni - 
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Parzyński czący Rady 

Nadzorczej 

Piotr 

Karbowski 
   

Członek 

Rady 

Nadzorczej 

Członek Rady 

Nadzorczej 
 

Członkowie rodzin osób fizycznych wymienionych powyżej 

Zuzanna 

Pietrzko 

Żona Prezesa i 

założyciela; 

pracownik - tłumacz 

na j. rosyjski 

     

Powiązania biznesowe 

 

 

Wydawca i 

dystrybutor 

portów gry 

TMS na 

konsole i 

VR 

Port gry 

TMS na 

urządzenia 

mobilne 

Port gry TMS 

na MacOS 

(premiera 2 

października 

2020), PS4 i 

XBox One 

Port gry TMS 

do wirtualnej 

rzeczywistości 

(VR) 

 

Port gry TMS 

na platformę 

Nintendo Switch 

– premiera 28 

sierpnia 2020 r. 

Źródło: Emitent 
 

12. 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 

12.1. Charakterystyka działalności 

DeGenerals S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”, „Studio”) zajmuje się produkcją gier komputerowych - 

głównie średnio-budżetowych (budżet do około 1 mln zł) tytułów, które cechuje termin produkcji od 1,5 roku do 

2,5 roku.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka wydała jeden tytuł na platformie Steam PC - Tank 

Mechanic Simulator (TMS), w którego przypadku nakłady na produkcję gry w kwocie około 500 tys. PLN zostały 

pokryte przychodami ze sprzedaży 42.563 kopii w dwa dni po premierze. Do końca listopada 2020 roku gra 

sprzedała się w liczbie ponad 127 tys. egzemplarzy, za pośrednictwem platformy Steam. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum, tworzone są cztery porty gry przez podmioty zewnętrzne na platformy PlayStation4 i 

XboxOne (Console Labs S.A.) oraz wersja gry w wirtualnej rzeczywistości (GameFormatic S.A.) i na platformy 

mobilne (Ritual Games S.A.). Dnia 27 sierpnia 2020 roku miała miejsce premiera portu na platformę Nintendo 

Switch (Ultimate Games S.A.), a dnia 02 października 2020 na platformę MacOS (Console Labs S.A.). TMS jest 

grą z dziedziny symulatorów, która umożliwia użytkownikom wcielenie się w rolę mechanika czołgów. Gracze 

mogą przeprowadzać naprawy i renowacje pojazdów wojskowych na zlecenie muzeów i kolekcjonerów. 

Szczegóły dotyczące debiutanckiej produkcji Studia zostały przedstawione w punkcie 12.2. niniejszego 

Memorandum. 

 

W 1 kw. 2021 roku Emitent planuje rozpocząć prace nad produkcją Uboat Commander, do której materiałów 

graficznych majątkowe prawa autorskie zakupił od spółki PlayWay S.A. dnia 05 stycznia 2021 r. Planowane 

nakłady ustalono na poziomie 1 mln PLN, przy uwzględnieniu kosztów marketingu, a datę premiery wyznaczono 

na 3 kw. 2022 roku. Gra zostanie wydana za pośrednictwem platformy Steam, z przeznaczeniem na komputery 

osobiste (PC). Pierwszym etapem produkcji ma być stworzenie strony Steam dla gry oraz udostępnienie trailera, 

czyli krótkiego filmu zapowiadającego przebieg rozgrywki, fabułę i motyw przewodni tytułu. Prace nad tytułem, na 

dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, prowadzą dwie osoby (programista i grafik), będący członkami 

zewnętrznego zespołu. Na podstawie trailera ma być budowana Wishlista, czyli deklaracje odbiorców w zakresie 

chęci zakupienia tytułu. Szczegóły dotyczące gry Uboat Commander zostały przedstawione w punkcie 12.2. 

niniejszego Memorandum. 

 

W lipcu 2020 roku Emitent rozpoczął prace nad trzecim tytułem - Tank Squad, który w założeniu ma wymagać 

większej ilości nakładów finansowych (około 1 mln PLN - kwota zawiera koszty produkcji i marketingu) niż 

pierwsza wyprodukowana przez studio gra (około 500 tys. PLN - kwota zawiera wyłącznie koszty produkcji; 

koszty marketingowe pokrył PlayWay S.A. na mocy podpisanej ze Spółką umowy inwestycyjnej, rozwiązanej, za 

porozumieniem stron, dnia 26 listopada 2020 roku po przeprowadzeniu rozliczeń umownych - zapłacie przez 

Spółkę na rzecz PlayWay S.A. za świadczone usługi kwoty 44.591,31 PLN plus VAT). Premiera gry planowana 

jest na 1 kw. 2023 roku i będzie miała miejsce na platformie Steam. Zarząd Spółki zakłada, iż dla trzeciego tytułu 

również zostaną wykonane porty na inne platformy, jeżeli jego sprzedaż osiągnie podobny pułap jak to miało 

miejsce przy debiutanckiej produkcji Studia. Tank Squad będzie zręcznościową grą walki rozgrywającą się w 
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okresie drugiej wojny światowej. Jako dowódca czołgu gracz będzie kontrolował i wydawał rozkazy swojemu 

oddziałowi czołgów podczas walki. Szczegóły dotyczące gry Tank Squad zostały przedstawione w punkcie 12.2. 

niniejszego Memorandum. 

 

Przy produkcji kolejnych tytułów Spółka zamierza posiłkować się doświadczeniem i wiedzą, jak również 

mechanikami, kodami i innymi zasobami technologicznymi wytworzonymi i wykorzystanymi w praktyce podczas 

produkcji Tank Mechanic Simulator. Ponadto, Spółka pozostaje w kontakcie z muzeami z Francji oraz z Holandii, 

które w trakcie produkcji TMS dostarczały jej materiały, zdjęcia, referencje, ekspertyzy oraz inne tym podobne 

dane, dotyczące czołgów i sprzętów wojskowych, w zamian za reklamowanie muzeów na serwerze Spółki na 

Discord. Przyszłe tytuły będą kierowane do tych samych użytkowników, tej samej grupy docelowej, którą 

zainteresowała debiutancka produkcja DeGenerals, tj. Tank Mechanic Simulator. 

 

W początkowych założeniach produkcyjnych dla tytułu TMS (rozpoczęcie prac nad grą miało miejsce w styczniu 

2017 roku), producenci chcieli wydać grę w formie early access (ang.: wstępny dostęp – gra w niepełnej wersji 

wydana do oceny graczy, którzy mogą taniej kupić produkt) na platformie Steam Greenlight. Plan ten jednak 

szybko został zmodyfikowany, gdyż w czerwcu 2017 roku właściciel platformy ogłosił koniec jej funkcjonowania. 

W październiku 2017 roku twórcy TMS podpisali umowę inwestycyjną z PlayWay S.A. i zawiązali spółkę 

DeGenerals. Założenia gry uległy zmianom. W kolejnych etapach produkcji była ona finansowana pożyczkami 

udzielonymi przez inwestora – PlayWay S.A. Wysokość każdej pożyczki była ustalona wspólnie, pomiędzy 

DeGenerals S.A. oraz PlayWay S.A., na podstawie opracowanego planu milestonów (kamienie milowe produkcji 

– spójny etap produkcji gry) oraz kosztorysu. Pieniądze, które Spółka otrzymała, zostały wydane między innymi 

na pensje, koszty licencji, modeli/dźwięków, lokalizacji gry. PlayWay S.A. odgrywa istotną rolę w działalności 

Emitenta. Każdorazowo, przy podejmowaniu znaczących decyzji lub podpisaniu istotnych umów, PlayWay S.A. 

uczestniczy w procesie udostępniając Spółce wsparcie merytoryczne (np.: poprzez udostepnienie zespołu 

testującego produkcje jako wydawca portów gry) oraz doświadczenie biznesowe.  

Umowa inwestycyjna między podmiotami została rozwiązana, za porozumieniem stron, dnia 26 listopada 2020 

roku. W ramach rozliczeń umowny Spółka dokonała przelewu 44.591,31 PLN plus VAT na rzecz PlayWay S.A. za 

świadczone usługi marketingowe. 

 

Dane finansowe1 
Zamieszczone w niniejszym Memorandum sprawozdania za rok 2018 i 2019, za trzy kwartały 2020 roku 

narastająco oraz za wyłączny trzeci kwartał 2020 roku, obrazują zaszłą zmianę w sytuacji finansowej Emitenta, 

po premierze gry Tank Mechanic Simulator (TMS), która miała miejsce w lutym 2020 roku. Dodatkowo w 

niniejszym rozdziale przedstawiono również wybrane dane za miesiące październik i listopad 2020 roku, które nie 

zostały objęte zamieszczonymi w niniejszym Memorandum sprawozdaniami. 

 

Podstawowe dane z Bilansu za okres od 2018 do 30 listopada 2020 

(Dane w PLN) 2018 2019 1-3 kw. 2020 Październik 2020 Listopad 2020  

Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe,  377 540,14 586 724,67 2 387 001,65 2 633 180,33 2 609 939,46 

    - Zapasy 322 221,43 561 277,55 51 732,45 59 483,85 124 221,90 

    - Należności krótkoterminowe 2 557,46 7 633,31 197 728,83 339 929,70 264 638,14 

    - Środki pieniężne 52 371,25 17 813,81 2 137 440,35 2 217 975,28 2 206 708,74 

Kapitał własny 272 909,03 243 981,98 2 372 626,17 2 628 037,75 2 588 463,43 
Zobowiązanie i rezerwy na 
zobowiązania, w tym: 

104 631,11 342 742,69 14 375,48 5 142,58 21 476,03 

    - Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Zobowiązania 
krótkoterminowe 

104 631,11 342 742,69 14 375,48 5 142,58 21 476,03 

Suma bilansowa 377 540,14 586 724,67 2 387 001,65 2 633 180,33 2 609 939,46 

Źródło: Emitent 

Podstawowe dane z Rachunku zysku i Strat za okres od 2018 do 30 listopada 2020 

(Dane w PLN) 2018 2019 1-3 kw. 2020 3 kw. 2020 Październik 2020 Listopad 2020 

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi, w tym: 

322 611,43 238 666,12 2 812 337,27 717 228,04 237.865,17 179.426,02 

  - przychody ze sprzedaży 
produktów 

0,00 0,00 3 322 556,37 666 369,63 214.422,29 115.334,77 

 
1 Dane dla lat 2018 i 2019 zostały zbadane przez biegłego rewidenta, a dane za rok 2020 nie były przedmiotem badania, w związku z czym 
ich wartość może odbiegać od rzeczywistych wyników.  
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  - zmiana stanu produktów 322 611,43 238 66,12 -510 219,10 50 858,41 23.441,88 64.091,25 

Koszty operacyjne 368 183,34 258 544,23 418 598,17 208 092,83 69.029,48 189.365,17 

EBIT = EBITDA -45 572,77 -19 876,15 2 393 738,99 509 134,51 168.835,42 -9.935,83 

Zysk/strata netto -47 087,97 -28 927,05 2 128 644,19 416 930,16 255.411,58 -39.574,32 

Źródło: Emitent 

 

Od premiery tytułu TMS Emitent wykazywał zysk netto, dzięki przewyższającej wartości osiąganych przychodów 

nad kosztami działalności. W listopadzie 2020 roku Spółka odnotowała spadek sprzedaży tytułu, a zwiększone 

koszty działalności wynikają m.in. z dokonanych rozliczeń pomiędzy DeGenerals, a PlayWay S.A. (44.591,31 

PLN plus VAT) oraz niekorzystnych dla Spółki zmian cen kursu PLN/USD. Szacowane przychody z platformy 

Steam za grudzień 2020 roku, wynoszą ponad 140 tys. PLN. 

Emitent korzysta 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. Dnia 29 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał wynik ekspertyzy, przeprowadzonej przez 

przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej Studia, w ramach 

produkcji gry Tank Mechanic Simulator (TMS). Na podstawie ekspertyzy i opinii Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej, w ramach pozytywnej Interpretacji Indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2020 r., Emitentowi przyznane 

zostało prawo do ulgi podatkowej „IP Box”, na mocy którego Spółka może korzystać z 5% stawki podatkowej od 

dochodu ze sprzedaży licencji tytułu TMS. Do momentu wydania decyzji Spółka uiszczała, na rzecz Urzędu 

Skarbowego, kwotę podatku przy uwzględnieniu 19% stopy podatku dochodowego. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum, Emitent posiada nadpłatę podatkową, która, na podstawie odrębnego wniosku, 

zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dokumentacja IP Box, ekspertyzy i 

orzeczenie Urzędu Skarbowego były dedykowane grze Tank Mechanic Simulator i jej dystrybucji na wszystkich 

platformach.  Przy kolejnych, produkowanych przez Studio tytułach, spełniających wymagania zastosowania ulgi 

podatkowej IP Box, konieczne będzie ponowne przygotowanie dokumentacji dedykowanej nowemu tytułowi i 

przeprowadzenie całościowej procedury związanej z przyznaniem 5% stawki podatku.  

W latach 2018 i 2019 Emitent nie generował przychodów ze sprzedaży produktów, a jedyne zaksięgowane 

przychody były wynikiem dodatniej zmiany stanu produktów (produkcja gry). Ponoszone koszty działalności w 

większości stanowiły koszty wynagrodzeń i koszty usług obcych, będące kosztami bezpośrednio powiązanymi z 

produkcją tytułu TMS (koszty współpracy z zespołem deweloperskim, materiały, licencje, dźwięki). W 1 kw. 2020 

roku koszty operacyjne związane z produkcją gry były znacząco mniejsze ze względu na datę premiery w lutym 

tego roku. Poniżej zaprezentowano tabelę obrazującą rozłożenie kosztów związanych wyłącznie z produkcją gry 

TMS. 

 

Koszty produkcji gry Tank Mechanic Simulator 

(Dane w PLN) 2017 2018 2019 1 kw. 2020 

Suma kosztów 0,00 322 221,43 239 056,12 30 596,62 

Moduły do gry 0,00 78 717,30 46,14 0,00 
Koszty współpracy z zespołem 
deweloperskim 0,00 242 997,00 140 284,52 19 726,19 

Koszty NKUP 0,00 18,05 0,00 906,08 

Wykonanie gry 0,00 63,28 1 821,70 381,17 

Materiały, licencje, dźwięki 0,00 425,80 96 903,76 9 583,18 
Źródło: Emitent 

 

Obecnie miesięczne koszty prowadzenia działalności przez Emitenta wynoszą około 62 tys. PLN, na co składają 

się koszty współpracy w trybie ciągłym z 7 osobami, koszty wynajmu biura, usług księgowych, dostawy Internetu 

oraz prowadzonego marketingu gry TMS. Koszty pozostałych pracowników, zatrudnianych do realizacji 

dzieła/zlecenia, miesięcznie mogą wynosić między 10 tys. PLN, a 30 tys. PLN. Zarząd Emitenta wskazuje, iż 

zamiarem Spółki jest rozbudowa zespołu pracowniczego i zatrudnienie dodatkowego programisty oraz osoby 

odpowiedzialnej za public relations. Dodatkowo przy pracy nad tytułem Uboat Commander, od stycznia 2021 

roku, został zatrudniony zewnętrzny zespół, składający się z dwóch osób (programisty i grafika). Szacowany, 

miesięczny koszt usług świadczonych przez zewnętrznego zespołu wynosi 8 tys. PLN. W poniższej tabeli 

przedstawiono zestawienie miesięcznych kosztów działalności odnotowanych przez Emitenta we wrześniu 2020 

roku. 
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Koszty działalności dla miesiąca września 2020 roku. 

Rodzaj kosztów Wysokość kosztów 

Koszty współpracy z 7 osobami 49 260,00 zł 

Wynajem biura 1 261,98 zł 

Księgowość 1 297,65 zł 

Internet 153,74 zł 

Marketing TMS 10 000,00 zł 

SUMA 61 973,37 zł 

Źródło: Emitent 

 

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, że możliwe jest wystąpienie również innych kosztów, jednorazowych, 

związanych np. z wynagrodzeniem osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło. Koszty takich 

wynagrodzeń opiewają miesięcznie na kwoty od 10 tys. PLN do 30 tys. PLN. Osoby nieposiadające stałego 

wynagrodzenia są zatrudniane na etapie preprodukcji produkcji gry, gdy dany projekt osiągnie wystarczająco 

duże, w opinii Emitenta, zainteresowanie potencjalnych konsumentów. Intensywność prac takich pracowników 

jest zwykle największa przed premierą gry w formie „wczesnego dostępu” lub w wersji pełnej. 

 

W lipcu 2020 roku Spółka rozpoczęła prace nad preprodukcją tytułu Tank Squad. W tabeli poniżej przedstawiono 

nakłady poniesione w trzecim kwartale 2020 roku na produkcję nowego tytułu. Nakłady księgowane są w pozycji 

„produkcja w toku”, a w pozycję „koszty wytworzenia” przeksięgowane zostaną po rozpoczęciu sprzedaży 

produktu. Należy zauważyć, iż większość przedstawionych w tabeli kosztów została poniesiona we wrześniu 

2020 roku, co oznacza, że de facto dotyczą one jednego miesiąca, a nie całego kwartału.  

 

Nakłady poniesione na produkcję Tank Squad w IIIQ 2020 r. (Dane w PLN) 3 kw. 2020 

Suma nakładów 50 958,43 

Moduły do gry 1 626,02 

Koszty współpracy z zespołem developerskim  46 445,00 

Materiały, licencje, dźwięki 2 887,41 
Źródło: Emitent 

 

W pierwszym kwartale 2020 roku Spółka odnotowała pierwsze przychody ze sprzedaży gry w wysokości 

2.127.788,36 PLN (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złoty i trzydzieści 

sześć groszy). Nakłady na produkcje gry zostały w całości pokryte przychodami ze sprzedaży tytułu w dwa dni po 

jego premierze. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów w rozliczaniu kwartalnym. 

 

Przychody ze sprzedaży wersji na PC gry Tank Mechanic Simulator w podziale na trzy kwartały, październik oraz 

listopad 2020 roku. 

(Dane w PLN) 1 kw. 2020 2 kw. 2020 3 kw. 2020 Październik 2020 Listopad 2020 

Przychody ze sprzedaży  2 127 788,36 833 673,76 361 094,25 207 808,46 109 794,02 

Źródło: Emitent 

Tytuł Tank Mechanic Simulator, jest sprzedawany również za pośrednictwem platformy Nintendo Switch. We 

wrześniu przychody z portu osiągnęły wartość blisko 3,4 tys. PLN, w październiku 2020 r. ponad 6,5 tys. PLN, a w 

listopadzie 2020 r. ponad 2,3 tys. PLN. W przyszłości Emitent będzie czerpał również korzyści z obecnie 

wykonywanych portów gry. W przypadku współpracy ze spółka Console Labs S.A., Emitentowi przysługuje prawo 

do 30% przychodów ze sprzedaży tytułu, do momentu pokrycia nakładów na port przez kontrahenta. Następnie 

udział Emitenta w przychodach wzrasta do poziomu 50% przychodów. Dla portu na platformę Nintendo Switch 

(tworzony przez Ultimate Games S.A.) zapisy umowne dają Spółce prawo do 30% udziału w przychodach ze 

sprzedaży, a dla portu na platformy mobilne do 20%. Dla portu gry do wirtualnej rzeczywistości została ustalona 

wartość recoupu na poziomie 325 tys. PLN. Po pokryciu nakładów poniesionych na port przez GameFormatic 

S.A., udział Emitenta w przychodach będzie wynosił 50%. We wszystkich przypadkach podziałowi podlega 

przychód po opłaceniu 30% marży nakładanej przez platformy sprzedażowe. W zamieszczonej poniżej tabeli 

przedstawiono zestawienie warunków finansowych portów dla gry TMS. 

 

Porty gry Tank Mechanic Simulator 

Port Firma Wydawca Data premiery % podziału DeGenerals/ Recoup2 

 
2 Recoup gwarantuje producentowi pokrycie nakładów na grę w pierwszej kolejności z przychodów ze sprzedaży. Następnie 
wpływy są dzielone między strony umowy według zapisów umownych.  
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Firma portująca 

MacOS Console Labs SA PlayWay SA 02 października 2020 r. 
30/70 – do momentu pokrycia 

nakładów na port, później 50/50 
Nie 

PS4 Console Labs SA PlayWay SA 1 kw. 2021 r. 
30/70 – do momentu pokrycia 

nakładów na port, później 50/50 
Nie 

XBox One Console Labs SA PlayWay SA 1 kw. 2021 r. 
30/70 – do momentu pokrycia 

nakładów na port, później 50/50 
Nie 

VR GameFormatic SA PlayWay SA 3 kw. 2021 r. 50/50 
Tak, 325 
tys. PLN 

Nintendo 
Switch 

Ultimate Games 
SA 

Ultimate Games SA 27 sierpnia 2020 r. 30/70 Nie 

Mobile Ritual Games SA PlayWay SA 1 kw. 2022 r. 20/80 Nie 

Źródło: Emitent 

 

W pierwszych latach działalności Spółka finansowała się wkładem założycielskim, wniesionym przy zawiązywaniu 

Spółki oraz pożyczkami udzielanymi przez spółkę PlayWay S.A. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 

grudnia 2018 r. wyniosły 104.631,11 PLN (sto cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i jedenaście 

groszy), a na dzień 31 grudnia 2019 r. 342.742,69 PLN (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści 

dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy). Zobowiązania, wraz z odsetkami, zostały w całości uregulowane do 

końca kwietnia 2020 roku. W bieżącym roku Spółka nie wykazywała potrzeby korzystania z finansowania 

oprocentowanego, gdyż na koniec 3 kw. 2020 roku dysponowała kwotą 2.137.440,35 PLN (dwóch milionów stu 

trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziesty złotych i trzydziestu pięciu groszy) wolnych środków 

pieniężnych.  

 

Emitent w sprawozdaniach nie wykazuje wartości aktywów trwałych, gdyż w pierwszych dwóch latach ich nie 

posiadał. Zakup sprzętu nastąpił dopiero w trzecim kwartale 2020 roku i został w całości zaksięgowany na 

zużycie materiałów i energii zgodnie z zasadami rachunkowości. Spółka dokonała zakupu sprzętu za około 50 

tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w celu optymalizacji kosztów działalności Spółka 

korzysta z własnych serwerów dla kumulowania projektów, co przekłada się na oszczędność finansową rzędu 

kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie na projekt.  

 

12.2. Produkcje Spółki 

Spółka na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum wydała jedną grę – Tank Mechanic Simulator, której 

premiera miała miejsce 20 lutego 2020 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Spółka pracuje 

nad rozszerzeniem gry (DLC#1), którego premiera planowana jest na 1 kw. 2021 roku oraz trzecim, według planu 

wydawniczego, tytułem – Tank Squad, które premiera planowana jest na 1 kw. 2023 roku. W styczniu 2021 roku 

Emitent planuje również rozpocząć pracę nad grą Uboat Commander, której data premiery została wyznaczona 

na 3 kw. 2022 r. Plan produkcyjny Emitenta zakłada dodatkowo wydanie drugiego rozszerzenia gry TMS (DLC#2) 

w listopadzie 2021 roku oraz produkcję Tank Mechanic Simulator 2.0 (premiera w czerwcu 2024 roku). 

 

Wydane produkcje spółki 

Tank Mechanic Simulator to gra o czołgach z okresu drugiej wojny światowej, ich załogach oraz ich wkładzie w 

historię wojen. W grze dostępne są rozbudowane misje renowacji i wydobywania czołgów. Podczas gry 

obowiązuje cykl dnia i nocy. 

W produkcji dostępnych jest 15 czołgów, w tym: Tiger I, KV-1, T-34/85, Pantera A, wóz opancerzony SdKfz 251, 

Sherman, StuG, Panzer III/IV, M10 Wolverine, M26 Pershing.  

Grę cechuje zaawansowana fizyka jazdy oraz zróżnicowanie ukształtowania terenu. Dostępne są następujące 

obiekty: warsztat, muzeum, strzelnica testowa, tor do jazdy testowej, parking oraz złomowisko z częściami. Gra 

dostępna jest w 13 wersjach językowych (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim, koreańskim, 

tureckim, japońskim, portugalskim, węgierskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim). 

 

Tytuł: Tank Mechanic Simulator (TMS) 

Gatunek gry: Symulator 

Termin rozpoczęcia prac: styczeń 2017 

Platforma i data premiery: Steam 20 luty 2020 (PC) 

Rola Spółki w tworzeniu gry: Produkcja, od 12 października 2017; Marketing od kwietnia 2020 (do premiery 

PlayWay S.A. odpowiadał za marketing, ze swoich funduszy). 

Wydawca: DeGenerals S.A. 
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Platforma sprzedaży: Steam (PC, MacOS – premiera 02 października 2020r.), Humble Bundle (PC), Nintendo 

Switch (premiera 27 sierpnia 2020 r.); w trakcie produkcji: PS4, XboxOne oraz VR i wersja mobilna  

Polityka cenowa: Płatność z góry. Sprzedaż prowadzona jest również poprzez uczestnictwo w bundlach (zestawy 

gier) z innymi grami grupy PlayWay 

Cena sprzedaży: 20 USD (71,99 PLN – stan na 25 listopada 2020 r.) 

Całkowite poniesione nakłady na produkcję: około 500 tysięcy na produkcję, nie uwzględniają kosztów 

marketingowych, które leżały po stronie spółki PlayWay S.A. na mocy umowy inwestycyjnej. Umowa została 

rozwiązana, za porozumieniem stron, dnia 26 listopada 2020 roku. W ramach rozliczeń umowny Spółka dokonała 

przelewu 44.591,31 PLN plus VAT na rzecz PlayWay S.A. za świadczone usługi.  

Poziom Wishlist Steam: 149.420 (stan na dzień 1 stycznia 2021 r.) 

Recenzja Steam, na podstawie 3.940 opinii, plasuje się na poziomie 87% (co oznacza poziom „bardzo 

pozytywne”) - stan na 1 stycznia 2021 r. 

Przychody ze sprzedaży gry: Około 3 mln PLN 

Liczba egzemplarzy sprzedaży gry: 127.233 tys. (stan na dzień 30 listopada 2020 r.) za pośrednictwem platformy 

Steam 

Podział przychodów: W wersji PC opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała 

wartość jest w pełni należna Spółce. W wersjach konsolowych, podział przychodów został przedstawiony w 

punkcie 12.3. niniejszego Memorandum - „Porty gry Tank Mechanic Simulator” 

Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Spółka odkupiła prawa autorskie do tytułu od spółki 

PlayWay S.A. (jako posiadacza praw i zleceniodawcy stworzenia gry TMS) dnia 11 stycznia 2018 roku za kwotę 

50.873,00 PLN, które pochodziły z kapitału założycielskiego. 

 

Sprzedaż gry prowadzona jest jednostkowo lub w zestawach z innymi grami grupy PlayWay S.A. Obecnie 

dostępne zestawy (stan na 11 grudnia 2020 r.): 

Zestaw I. Mechanic Simulator Bundle, w skład którego, oprócz TMS, wchodzą dwie gry: Car Mechanic 

Simulator 2018 i Plane Mechanic Simulator, sprzedawany jest po cenie 159,77 PLN. 

 
Źródło: platforma sprzedażowa Steam 

Zestaw II. Diesel-powered Tanks, Submarines and Cars, w skład którego, oprócz TMS, wchodzą trzy 

gry: Dieselpunk Wars, Car Mechanic Simulator 2018 i UBOAT sprzedawany jest po cenie 260,06 PLN. 

 
Źródło: platforma sprzedażowa Steam 

 

Zesatw III. Repair & Renovate Bundle, w skład którego, oprócz TMS, wchodzą trzy gry: Train Station 

Renovation, Car Mechanic Simulator 2018 i Plane Mechanic Simulator sprzedawany jest po cenie 231,26 PLN. 
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Źródło: platforma sprzedażowa Steam 

 

Opis gry: Gracz wciela się w rolę mechanika czołgów. Jego zadaniem jest renowacja czołgów, na zlecenie 

kolekcjonerów/muzeów, za co otrzymuje pieniądze. Zarobione środki oraz zdobytą reputację może inwestować w 

swój warsztat, ściągać czołgi do muzeum z misji wydobywczych i otworzyć muzeum. Gra skupia się na module 

napraw czołgu przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Gracz może odnawiać silnik czołgu na specjalnym 

wysięgniku, jak również wnętrze czołgu, razem z systemem zawieszenia oraz skrzynią biegów. Wieżę czołgu 

odnawia się na stojaku, gdzie gracz ma wygodny dostęp do wnętrza wieży. Kolejnym modułem są koła oraz 

gąsienice czołgu, które również należy wyremontować. Po zakończonym remoncie gracz może uzupełnić płyny w 

czołgu i przetestować go, na specjalnym torze testowym/torze przeszkód. Użytkownik może również dostosować 

wygląd czołgu, jeśli odblokuje pomieszczenie lakierni. W lakierni gracz może zmieniać kolor czołgu, nakładać 

kamuflaże, naklejać naklejki/insygnia itp. Na koniec gracz może wstawić swój czołg do muzeum, zarabiać 

pieniądze w zależności od modelu i poziomu renowacji danego czołgu. 

 

Grafiki 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Historia produkcji Tank Mechanic Simulator 

Etap Opis zadań Okres trwania 

Przed projektem 

Pierwsze rozmowy i wstępny plan na produkcję zapoczątkowano w 
grudniu 2016 r. Wtedy dwóm założycielom DeGenerals - Robertowi 
Maciejowi Pietrzko oraz Michałowi Karolowi Flodrowski, zostało 
przekazane GDD (Game Design Document - dokumentacja projektu) gry 
Tank Mechanic Simulator, od firmy Red Dot, odpowiedzialnej za serię Car 
Mechanic Simulator, na zlecenie spółki PlayWay S.A. Red Dot 

XII 2016 
do 

I 2017 
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zdecydowało się zrezygnować z projektu TMS w celu koncentracji uwagi 
na innych produkcjach. 

Green light 

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2017 r., wtedy Michał 
Karol Flodrowski oraz Robert Maciej Pietrzko zaczęli pracę nad 
prototypem umożliwiającym nagranie materiałów marketingowych. 
Głównym celem preprodukcji było sprawdzenie pomysłu, poprzez 
skorzystanie z narzędzia Steam Greenlight. Koszt prototypu wyniósł około 
30 tys. PLN, wliczając w to trailer CGI3. W czasie trwania prac nad 
tytułem, narzędzie Steam Greenlight zostało zamknięte, a dla projektu 
utworzono stronę w sklepie Steam, z trailerem CGI od firmy FusionFX 
oraz grafikami marketingowymi z gry. Wtedy zapadła decyzja, aby 
doinwestować w zespół, założyć spółkę oraz utworzyć plan na Early 
Access gry (niepełna wersja gry oddana do oceny użytkowników i zespołu 
testerów) i kampanię Kickstarter. 

I 2017  
do 

IX 2017 
 

Early Access 

Spółka odkupiła od PlayWay S.A. prawa autorskie (IP) do projektu 11 
stycznia 2018 roku za kwotę 50.873,00 PLN netto. Środki przeznaczone 
na zakup IP pochodziły z kapitału założycielskiego. Po założeniu Spółki 
rozpoczęto rekrutowanie nowych pracowników: grafika do pomocy przy 
modelowaniu nowych czołgów oraz programisty, którego zadaniem było 
projektowanie i wykonywanie modułów misji wydobywczych (ekstrakcji). 
Datą planowanej premiery wersji Early Access był maj/czerwiec 2018 r. W 
czerwcu 2018 r. gra trafiła do rąk testerów z zespołu PlayWay S.A. i 
została oceniona negatywnie z uwagi na zbyt dużą ilość błędów i 
zauważalne braki. Po negocjacjach ze spółką PlayWay S.A. podjęto 
decyzję o możliwości udzielenia pożyczki Spółce na pokrycie kosztów 
zaplanowanych w kosztorysie nowego etapu produkcji projektu. 

X 2017 
do 

VI 2018 

Przesunięcie 
premiery 

Plan na grę zmienił się z Early Access na pełną grę, została podpisana 
nowa umowa na pożyczkę pokrywająca koszty z zaakceptowanego 
kosztorysu (pierwsza pożyczka: 28 sierpnia 2018r. na 100 tys. PLN; druga 
pożyczka: 27 luty 2019 r. na 130 tys. PLN). Gra miała mieć 10 czołgów, 
samouczek oraz najważniejsze lokalizacje (między innymi rosyjską, 
chińską i niemiecką). Rozwijano grę pod kątem uwag otrzymanych od 
testerów oraz sugestii od społeczności ze Steam i za pośrednictwem 
komunikatora Discord. Data premiery ustalona była na koniec sierpnia 
2019 r. W czerwcu/lipcu gra przeszła testy grupy PlayWay - opinia 
testerów ponownie była negatywna, gra nadal miała dużo błędów i nie 
była należycie dopracowana graficznie, niewystarczająco dobrze 
tłumaczyła motyw przewodni produkcji, jakie są jej funkcje itp. Zapadła 
decyzja o przesunięciu premiery o pół roku, na styczeń 2020 r. Podpisano 
kolejną umowę pożyczki, pokrywającą kolejne miesiące prac, zgodnie z 
kosztorysem (23 lipca 2019r. na kwotę 98 tys. PLN). 

VII 2018 
do 

VIII 2019 

Przed premierą 

Data premiery ustalona była na 20 stycznia 2020 r., ale po finalnych 
testach i braku lokalizacji chińskiej przesunięto premierę o miesiąc, na 20 
lutego 2020 r. Pozyskany czas wykorzystano by dopracować ostatnie 
błędy wykryte przez zespół testerów PlayWay (główny akcjonariusz jako 
wydawca portu gry na platformie Nintendo Switch, usługi testowania tytułu 
rozlicza ze spółką Ultimate Games S.A.) oraz by dodać język chiński - co 
okazało się bardzo dobra decyzją strategiczną, gdyż około 30% 
przychodu ze sprzedaży pochodzi z Chin. 

IX 2019 
do 

II 2020 

Premiera 

W dniu premiery zorganizowano stream (relację wideo) na stronie Tank 
Mechanic Simulator na Steam. Twórcy gry pokazywali grę przez kilka 
godzin oraz odpowiadali na żywo na pytania. Niestety podczas premiery 
pojawiły się poważne błędy, uniemożliwiające rozgrywkę dla niektórych 
graczy - w pierwszych dniach po premierze był to największy problem. 
Przez ten błąd gra otrzymała wiele negatywnych recenzji. Gracze 
decydowali się na zwrot gry. Po około czterech dniach zidentyfikowano 
błąd w grze. Po uruchomieniu gry, próbowała ona pobierać informacje ze 
strony internetowej Spółki zlokalizowanej na serwerze w Polsce, przez co 
klienci z Chin i USA musieli bardzo długo czekać na ich uzyskanie i 
najczęściej rezygnowali z gry. Po usunięciu błędów, zaczęły przyrastać 
pozytywne recenzje i komentarze. 

II 2020 

 
3 Ang.: computer generated image – jest to film tworzony przez grafików prezentujący symulację rozgrywki  
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Po premierze 

W dwa dni od premiery gra sprzedana została w 42.563 sztuk, co pokryło 
poniesione na produkcję nakłady w kwocie 0,5 mln PLN. Do końca 
listopada 2020 roku gra sprzedała się w ponad 127 tys. egzemplarzy, za 
pośrednictwem platformy Steam. Po premierze zaczęto zbierać sugestie 
od graczy poprzez ich własnoręczne spisywanie oraz poprzez specjalną 
stronę i system do raportowania sugestii/błędów. Na podstawie tych 
danych, po ich posegregowaniu i ustaleniu wag (na podstawie liczby 
wystąpień danej sugestii) ustalono plan rozwoju gry, tak aby sugestie 
najczęściej wymieniane zostały zaimplementowane do gry najszybciej. Na 
dzień 1 stycznia 2021 roku, 87% z 3.940 opinii użytkowników jest 
pozytywnych. 

III 2020 
do 

VI 2020 

Wnioski z prac 
nad projektem 
oraz premierą 

W czasie projektowania gry, a potem prac nad grą zbyt rzadko albo wcale 
nie wysyłano gry do testów - nie sprawdzano pomysłów i nie 
weryfikowano różnych systemów od początku prac nad nimi. To 
spowodowało duży nakład prac poprzez wymagane poprawki itd. W 
kolejnych projektach Emitent będzie tak prowadził prace, aby testy były 
przeprowadzane od najwcześniejszej możliwej wersji gry. Dodatkowo 
jakiekolwiek informacje pobierane przez gracza w czasie gry muszą być 
obsługiwane poprawianie, przetestowanym systemem przygotowanym 
pod duże obciążenie. Kolejnym wnioskiem który wyciągnięto, jest 
podzielenie pracy nad projektem na dwie gałęzie produkcji - jedna 
nastawiona na częste aktualizacje, usuwające raportowane błędy - druga 
dla prac nad nowymi, trudniejszymi lub obszerniejszymi dodatkami do gry. 

VII 2020 
do 

obecnie 

Źródło: Emitent 

 

Dnia 29 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał wynik ekspertyzy, przeprowadzonej przez przedstawicieli 

Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej Studia, w ramach produkcji gry Tank 

Mechanic Simulator (TMS). Na podstawie ekspertyzy i opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w ramach 

pozytywnej Interpretacji Indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2020 r., Emitentowi przyznane zostało prawo do ulgi 

podatkowej „IP Box”, na mocy którego Spółka może korzystać z 5% stawki podatkowej od dochodu ze sprzedaży 

licencji tytułu TMS. Do momentu wydania decyzji Spółka uiszczała, na rzecz Urzędu Skarbowego, kwotę podatku 

przy uwzględnieniu 19% stopy podatku dochodowego. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Emitent 

posiada nadpłatę podatkową, która, na podstawie odrębnego wniosku, zostanie zaliczona na poczet przyszłych 

zobowiązań podatkowych. Dokumentacja IP Box, ekspertyzy i orzeczenie Urzędu Skarbowego były dedykowane 

grze Tank Mechanic Simulator i jej dystrybucji na wszystkich platformach.  Przy kolejnych, produkowanych przez 

Studio tytułach, spełniających wymagania zastosowania ulgi podatkowej IP Box, konieczne będzie ponowne 

przygotowanie dokumentacji dedykowanej nowemu tytułowi i przeprowadzenie całościowej procedury związanej z 

przyznaniem 5% stawki podatku.  

 

Obecne produkcje Spółki 

 

Dla tytułu Tank Mechanic Simulator Spółka zamierza wydać dwa rozszerzenia DLC (ang. downloadable content - 

zawartość do pobrania), które użytkownicy będą mogli pobrać do zakupionej, podstawowej wersji gry. 

 

Tytuł: Tank Mechanic Simulator DLC#1 

Gatunek gry: symulator 

Termin rozpoczęcia prac: maj 2020 roku 

Platforma i data premiery: Steam, 1 kw. 2021 

Rola Spółki w tworzeniu gry: produkcja i marketing 

Wydawca: DeGenerals S.A. 

Platforma sprzedaży: Steam (PC, MAC), Humble Bundle (Steam), Nintendo Switch; w produkcji również: PS4, 

XboxOne oraz VR 

Polityka cenowa: Płatność z góry. Sprzedaż prowadzona jest również poprzez uczestnictwo w bundlach z innymi 

grami grupy PlayWay 

Cena sprzedaży: Cena nie została na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum określona. Wstępnie Zarząd 

podaje cenę 5 USD  

Obecny etap produkcji gry (% ukończenia): 60% 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: Około 60 tys. PLN 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: Około 20-30 tys. PLN 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: obecnie nie jest dostępna strona DLC#1 na Steam 
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Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce. 

Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

 

Opis produktu: 

W ramach DLC#1 gracze będą mieli dostęp do 12 nowych czołgów i pojazdów: Panzer-kampfwagen VIII Maus, 

PzKpfw VI Ausf. B Tiger II (H) “King Tiger”, BT-7 (Early 1935), PzKpfw II Ausf. C, M3A1 Personal Carrier Half-

track, M8 Greyhound, M20, Little Willie, Vickers E, M18 Hellcat, IS-2, Mk IV Churchill AVRE 

 

Grafiki 

  
 Źródło: Emitent 

 

Harmonogram prac nad Patch’ami4 oraz DLC’ami5 gry Tank Mechanic Simulator  

MIlestone Data Zakres prac Opis 

Patch 
1.2.0 

1/2021 

- Tank Warehouse 
- Movable Stairs 
- Merge starych czołgów 
- System zniszczeń 
- Spawarka 
- Nowa muzyka 
- Nowe dźwięki 
- Bug fixy 
- Wczytywanie czołgów z sugestii klientów 
- Wczytywanie artykułów kolekcjonerskich z 
sugestii klientów 
- Sklep z artykułami kolekcjonerskimi 

Największy planowany dla gry Tank 
Mechanic Simulator patch, dodający system 
zniszczeń oraz uzupełniający sygnalizowane 
sugestie i ulepszenia.  
Dodatkowo wydane zostanie publicznie 
dostępne demo. 

Tank 
Creator 

1/2021 
- Własne czołgi 
- Własne artykuły kolekcjonerskie 
- Własna amunicja 

Planowane jest wydanie narzędzia do 
tworzenia własnych czołgów, które potem 
gracz będzie mógł dodać na Steam 
Workshop i dzielić się nim z innymi graczami. 

DLC #1 
1 kw. 
2021 

12 czołgów za 5 USD: 
Panzerkampfwagen VIII Maus, PzKpfw VI 
Ausf. B Tiger II (H) “King Tiger”, BT-7 (Early 
1935), PzKpfw II Ausf. C, M3A1 Personal 
Carrier Half-track, M8 Greyhound, M20, Little 
Willie, Vickers E, M18 Hellcat, IS-2, Mk IV 
Churchill AVRE 

Pierwszy DLC dla gry Tank Mechanic 
Simulator z czołgami, które były najczęściej 
sugerowane przez użytkowników na forach 
Steam, mailowo lub za pośrednictwem 
komunikatora Discord (serwer TMS) 

Patch 
1.3.0 

6/2021 
- Modułowość czołgów 
- Rozszerzenie muzeum 

 

DLC #2 11/2021 
Planowane dodanie kolejnych modeli 
czołgów (5 - 10 sztuk) 

 

Źródło: Emitent 

 

 

 

 
4 Zestaw poprawek do wydanej gry 
5 Rozszerzenie do wydanej gry (o dodatkowe funkcjonalności) – ang.: Downloandable Content 
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Tytuł: Tank Mechanic Simulator DLC#2 

Gatunek gry: Symulator 

Termin rozpoczęcia prac: Steam, luty 2021 

Platforma i data premiery: listopad 2021 

Rola Spółki w tworzeniu gry: produkcja, marketing 

Wydawca: DeGenerals S.A. 

Platforma sprzedaży: Steam (PC, MAC), Humble Bundle (Steam), Nintendo Switch; w produkcji również: PS4, 

XboxOne oraz VR 

Polityka cenowa: Płatność z góry. Sprzedaż prowadzona jest również poprzez uczestnictwo w bundlach z innymi 

grami grupy PlayWay 

Cena sprzedaży: Cena nie została na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum określona. Wstępnie Zarząd 

podaje cenę 5 USD 

Obecny etap produkcji gry (% ukończenia): 0% 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: 50 tys. PLN 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: prace nad rozszerzeniem nie zostały rozpoczęte na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: obecnie nie jest dostępna strona DLC#2 na Steam 

Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce. 

Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

Opis produktu: 

W ramach DLC#2 gracze będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych misjach ekstrakcji czołgów (misja/mapa 

zimowa; misja/mapa stepy - Rosja). Ponadto dodany zostanie tryb saperski - zarządzanie 

pociskami/niewybuchami. 

 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Emitent prowadzi prace nad kolejnym projektem pt.: „Tank 

Squad”. Prace koncepcyjne (preprodukcja) rozpoczęto w lipcu 2020 roku, przy czym produkcja właściwa 

rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. 

 

Tytuł: Tank Squad (TS) 

Gatunek gry: Walka, Symulator 

Termin rozpoczęcia prac: Lipiec 2020 

Platforma i data premiery: Steam 1 kw. 2023  

Rola Spółki w tworzeniu gry: produkcja i marketing 

Wydawca: DeGenerals S.A. 

Platforma sprzedaży: Steam PC 

(Jeżeli wersja gry na regularne monitory odniesie sukces, Zarząd Spółki zaznacza, że podobnie jak dla TMS 

będzie realizowany plan stworzenia portów gry na: MacOS, Nintendo Switch, PS4/PS5, XboxOne / XboxSeriesX, 

VR oraz na urządzenia mobilne) 

Polityka cenowa: Płatność z góry. Sprzedaż prowadzona jest również poprzez uczestnictwo w bundlach z innymi 

grami grupy PlayWay 

Cena sprzedaży: 25 USD  

Obecny etap produkcji gry (% ukończenia): Planowanie gry, design, przed prototypem.  

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: 1 mln PLN (z uwzględnieniem kosztów marketingu) 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: około 50 tys. PLN 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: obecnie nie jest dostępna strona gry Tank Squad na Steam 

Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce. 

Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

Opis fabuły/zadań gracza 

Tank Squad to zręcznościowa gra walki rozgrywająca się w okresie drugiej wojny światowej. Jako dowódca 

czołgu gracz kontroluje i wydaje rozkazy swojemu oddziałowi czołgów podczas walki. Gdy czołg zostanie 

uszkodzony, można go naprawić na miejscu lub w parku maszynowym. Gracze zarządzają swoimi żołnierzami, 

zastępują rannych/martwych członków załogi, uzupełniają amunicję i zapasy. Po zakończeniu napraw gracze 

wracają na pole bitwy i wykonują kolejne zadanie bojowe. 
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Grafik 

 

i  

 
Źródło: Emitent 

Harmonogram prac nad grą Tank Squad 

Milestone Data Nakłady Zakres prac Opis 

Trailer 11/2020 75.000,00 
- Scenariusz 
- Animacje 
- Efekty Specjalne  

Trailer zostanie wykonany zgodnie z 
zaleceniem grupy PlayWay, przy nastawieniu 
na szybką akcję, od początku przykuwającą 
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- Udźwiękowienie 
- Muzyka 
- Scena, środowisko 
- Modele pojazdów, 
postaci 
- Modele otoczenia 

uwagę. 
Trailer ma pokazać cały przekrój gry - 
prowadzenie bitwy, naprawy maszyn, a na 
koniec powrót do bitwy. 

Steam 
Page 

11/2020 

- Przygotowanie opisu 
oraz grafik dostosowanych 
do grupy docelowej 
- Tłumaczenie opisów 
- Cross promocja na 
stronie TMS oraz innych 
tytułach z grupy PLW, 
głównie związanych z II 
Wojną Światową 

Strona ma być tak zaprojektowana, aby gracz 
od razu po zobaczeniu reklamy wiedział jaki 
jest motyw przewodni i cel gry. 

Prototype 5/2021 50.000,00 

- Sterowanie czołgiem, 
poruszanie się oraz 
strzelanie 
- Podstawowe efekty 
specjalne i dźwięki 
- Mapa na której można 
toczyć bitwę 
- Naprawianie czołgów w 
coop 

Stworzone zostaną podstawowe elementy 
rozgrywki pozwalające na wspólną grę - w 
trybie kooperacyjnym („coop”), od 
prowadzenia bitwy do naprawiania swoich 
czołgów/dbania o park maszynowy. Prototyp 
gry zostanie przekazany do testerów PlayWay 
S.A. oraz wybranej grupy graczy. Po 
zebranych opiniach rozpoczęte zostaną 
dalsze prace nad rozgrywką. 

Pre-Alpha 7/2021 60.000,00 

- Misje/ zadania 
scenariusza 
- Piechota 
- Zniszczalność obiektów 
- Pierwsza misja kampanii, 
ze scenariuszem 
- Testy 

Grywalna bitwa z piechotą, zadaniami do 
wykonania, zniszczalnym terenem / obiektami 
na mapie. 
System zniszczeń prawidłowo przenoszący 
uszkodzenia z bitwy do sceny z naprawami. 

Alpha 9/2021 60.000,00 

Pierwsza kampania, 
składająca się z kilku misji 
Wstępny balans/ekonomia 
gry 
Implementacja rozgrywki 
coop 
TESTY 

Kampania możliwa do przejścia, z 
naprawianiem czołgów, przenoszeniem stanu 
sejfu do kolejnej bitwy. Potrzebna wtedy 
będzie wstępna ekonomia gry, pozwalająca 
na zarządzaniem załogami i zasobami 
gracza. Rozpoczęcie prac nad elementami 
rozgrywki przeznaczonymi pod kooperację, 
wymagające synchronizacji / współpracy 
graczy. 

Beta 12/2021 90.000,00 

Druga kampania 
Zakończony moduł 
napraw oraz zarządzania 
parkiem maszynowym 
oraz załogą 
Zakończony moduł 
balistyki/penetracji 
czołgów 
Zakończony balans 
gry/ekonomia/beta-gra 
Możliwość zakładania 
gier/lobby publicznie, 
używając API Steam 
TESTY 

Dodanie kolejnej kampanii (być może 
kontynuacji poprzedniej, przenoszącej stan 
gry do kolejnej bitwy). 
Rozpoczęcie dużych testów w celu wyłapania 
najbardziej podstawowych błędów. 

Beta 
testing 

01/2022 30.000,00 

Przedłużone i na większą 
skalę testy, nastawione na 
jak największy feedback i 
identyfikację błędów przed 
premierą itd. 

Zmiana ciężkości na wsparcie sugestii oraz 
informacji o błędach od graczy 
dopuszczonych do testów gry. 
Rozpoczęcie tłumaczenia gry na inne języki. 

Steam 
Festival #1 

03/2022 60.000,00 
Kolejna iteracja testów, 
trzecia kampania, 
publiczne demo 

Główny cel - kontynuacja zbierania opinii oraz 
rozgłos poprzez uczestnictwo w festiwalu. 

Steam 
Festival #2 

6/2023 90.000,00 
Bug fixing, marketing, 
streamy 

Główny cel - kontynuacja zbierania opinii oraz 
rozgłos poprzez uczestnictwo w festiwalu. 
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Release 1/2023 90.000,00 
Stream i focus na obsługę 
pytań od graczy, zbieranie 
bug feedu 

Przygotowanie dużego stream z Q&A (pytania 
i odpowiedzi) oraz kamerą z twórcami. 

Źródło: Emitent 

Suma nakładów na produkcję opiewa na kwotę 605 tys. PLN. Emitent zakłada, że budżet gry wyniesie łącznie z 

kosztami marketingu około 1 mln PLN, przy czym zakłada, ze kwoty mogą ulec zmianie w trakcie procesu 

produkcyjnego. 

 

Przyszłe produkcje spółki 

 

Tytuł: Uboat Commander 

Gatunek gry: Strategiczna 

Termin rozpoczęcia prac: 1 kw. 2021 

Platforma i data premiery: Steam, 3 kw. 2022  

Rola Spółki w tworzeniu gry: Produkcja i marketing 

Wydawca: DeGenerals S.A. 

Platforma sprzedaży: Steam PC, po premierze, jeśli odbędzie się z sukces: MacOs, Nintendo Switch, PS4/PS5, 

XboxOne/XboxSeriesX, VR, platformy mobilne 

Polityka cenowa: Płatność z góry. Tworzenie bundli z innymi grami z grupy PLW 

Cena sprzedaży: 20 USD  

Obecny etap produkcji gry (% ukończenia): 0% (Planowanie gry, design, przed prototypem) 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: ok. 1 mln PLN (wraz z kosztami marketingu) 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: 0,00 PLN 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: nie istnieje strona gry na platformie Steam 

Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce. 

Prawa autorskie: Dnia 5 stycznia 2021 roku Emitent nabył od PlayWay S.A., za kwotę 24.600,00 PLN majątkowe 

prawa autorskie do materiałów graficznych gry Uboat Commander i jest w posiadaniu pełnych praw do tworzonej 

w przyszłości gry. 

Opis fabuły/zadań gracza: 

Uboat Commander to gra strategiczna o dowodzeniu Wilczym Stadem U-botów (łodzi podwodnych) podczas 

Drugiej Wojny Światowej. Zadaniem gracza jest atakowanie konwojów wroga, rozmieszczenie swoich jednostek 

(ubotów) oraz synchronizowanie ataku. Gracz może sam wcielić się w dowódcę danego ubota i prowadzić nim 

bezpośrednią walkę.  

 

Tworzona przez Emitenta gra Uboat Commander różni się od wydanej przez PlayWay S.A., dnia 30 kwietnia 

2019 roku, na platformie Steam, gry Uboat charakterystyką rozgrywki. Uboat Commander jest grą strategiczno-

taktyczną, a gra Uboat grą o zarządzaniu załogą łodzi podwodnej. Planowana jest sprzedaż tytułów w cross 

promocji. 

 

Grafiki 
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Źródło: Emitent 

 

 

Harmonogram prac nad grą Uboat Commander 

MIlestone Data Nakłady Zakres prac Opis  

Steam 
Page/Trailer 

1/2021 0,00 
Przygotowanie trailera i strony 
Steam 

Zaprojektowanie podstawowych 
mechanik gry, definiowanie założenia. 

 

 

Prototype 2/2021 50.000,00 
Pływające statki 
Zarządzanie statkami 
Podstawowa mapa (atlantyk) 

Pierwszy wersja gry, która umożliwi 
wstępną rozgrywkę. Nagrywanie 
kolejnych materiałów marketingowych 

 

Pre-Alpha 6/2021 60.000,00 
Wstępna walka 
Wstępne zarządzanie 
TESTY 

Możliwość walki która pozwoli na 
testowanie gry przez zespół testerów 
spółki PlayWay 

 

Alpha 8/2021 60.000,00 
Ukończenie mapy 
Samoloty 
TESTY 

Zakończenie modułu podróżowania po 
mapie i wydawania rozkazów dla 
wilczego stada. Dodanie samolotów do 
gry, z możliwością bombardowania 

 

Beta 12/2021 90.000,00 
Ukończenie trybu walki 
Ukończenie trybu zarządzania 
TESTY 

Zakończenie modułu walki i niszczenia 
wrogich okrętów 
Zakończenie modułu zarządzania i 
rozwoju załogi gracza 

 

Beta testing 1/2022 30.000,00 

Przedłużone i na większą skalę 
testy, pozwalające na 
identyfikację błędów przed 
premierą, dopracowywanie 
projektu 

Udostępnienie wersji testowej gry 
grupie graczy i zebranie opinii. 
Wprowadzenie tłumaczeń gry na języki 
obce. 

 

Steam 
Festival #1 

2/2022 60.000,00 
Kolejna iteracja testów, trzecia 
kampania, upublicznienie wersji 
demonstracyjnej gry 

Główny cel - kontynuacja zbierania 
opinii graczy oraz prowadzenie działań 
marketingowych (festiwale) 

 

Steam 
Festival #2 

5/2022 90.000,00 
Automatyczna naprawa błędów, 
marketing, streamy 

Naprawa wykrytych błędów. 
Kontynuacja testów i uczestnictwo w 
festiwalach, w ramach działań 
marketingowych. 

 

Release 7/2022 90.000,00 
Stream. Skupienie uwagi na 
udzielaniu odpowiedzi na pytania 
od graczy, zbieranie opinii 

Przeprowadzenie wideo kampanii gry. 
Panel pytań i odpowiedzi dla graczy 

 

Źródło: Emitent 

 

Tytuł: Tank Mechanic Simulator 2.0 

Gatunek gry: Symulator 

Termin rozpoczęcia prac: 2022 

Platforma i data premiery: Steam, czerwiec 2024 

Rola Spółki w tworzeniu gry: Produkcja i marketing 

Wydawca: DeGenerals S.A. 

Platforma sprzedaży: Steam PC, po premierze, jeśli odbędzie się z sukces: MAC, Nintendo Switch, PS4/PS5, 

XboxOne/XboxSeriesX, VR, mobile 

Polityka cenowa: Płatność z góry. Tworzenie bundli z innymi grami z grupy PLW 

Cena sprzedaży: 25 USD  
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Obecny etap produkcji gry (% ukończenia): 0% 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: ok. 1 mln PLN (wraz z kosztami marketingu) 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: 0,00 PLN 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: nie istnieje strona gry na platformie Steam 

Podział przychodów: Opłata dla platformy dystrybucji w kwocie 30% wartości przychodów, pozostała wartość w 

pełni należna Spółce. 

Prawa autorskie: Emitent jest w posiadaniu pełnych autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

Opis fabuły/zadań gracza: 

TMS 2.0. to kontynuacja i rozwinięcie pomysłu i gry TMS z 2020 roku. Rozszerzenie o czołgi, jak i pojazdy, nie 

tylko z okresu drugiej wojny światowej (skupienie na nowoczesnych pojazdach). Dostępne jest więcej czołgów i 

pojazdów w podstawowej wersji gry (wykorzystanie zasobów tworzonych w ramach rozwoju TMS1). Jeszcze 

bardziej rozbudowane wnętrza, tłoki w silnikach, panewki, wtryski, elektryka - co za tym idzie więcej elementów 

do demontażu. Więcej narzędzi do wyboru, dodanie możliwości spawania czy cięcia fizycznego elementów. 

Rozbudowana ekonomia zarządzania warsztatem czy muzeum. Nowe elementy i rozbudowana rozgrywka 

podczas misji ekstrakcji czołgów/pojazdów np. sterowanie dźwigiem. Nowe efekty wizualne, lepsze dźwięki 

narzędzi czy silników.  

 

12.3. Porty gry Tank Mechanic Simulator 

Emitent podpisał 5 umów na stworzenie portów gry Tank Mechanic Simulator. 

 

Dnia 30 października 2019 roku DeGenerals S.A. podpisał z Console Labs S.A. dwie umowy o współpracy. 

Pierwsza dotyczyła wykonania portu gry TMS na platformę MacOS pt. „Tank Simulator”. W myśl umowy 

Emitent, jako zamawiający, przekazuje wykonawcy nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną 

licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią związane, w celu wykonania portu gry. Jednocześnie 

Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością projektu przenosi autorskie prawa 

majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie podmiotu wykonującego przyjęto podział 

przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy sprzedażowej), pomiędzy Emitenta a Console Labs, 

w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 30 października 2019 roku dokonano zmiany zapisu 

dotyczącego wynagrodzenia, że Emitent będzie miał udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu (po opłaceniu 

30% opłaty nakładanej przez platformy sprzedażowe), do momentu pokrycia całkowitych nakładów poniesionych 

na produkcję portu. Po tym czasie stosunek rozliczania przychodów ulega zmianie na podział w stosunku 50% / 

50%. Wynagrodzenie będzie wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, które od platformy będzie otrzymywał 

wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie wypłacane w odstępach 

miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay S.A. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum port, na platformę MacOs, jest w sprzedaży. Został wydany 2 

października 2020 roku. 

Druga umowa dotyczyła wykonania dwóch portów gry TMS: na platformę Playstation 4 oraz Xbox One 

gry pod nazwą „Tank Simulator”. W myśl umowy Emitent, jako zamawiający, przekazuje wykonawcy nieodpłatną, 

nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią związane, w 

celu wykonania portu gry. Jednocześnie Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością 

projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie 

podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy 

sprzedażowej), pomiędzy Emitenta a Console Labs, w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 30 

października 2019 roku dokonano zmiany zapisu dotyczącego wynagrodzenia w taki sposób, że Emitent będzie 

miał udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu (po opłaceniu 30% opłaty nakładanej przez platformy 

sprzedażowe), do momentu pokrycia całkowitych nakładów poniesionych na produkcję portu. Po tym czasie 

stosunek rozliczania przychodów ulega zmianie na podział w stosunku 50% / 50%. Wynagrodzenie będzie 

wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, które od platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie 

pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół 

roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay S.A. Planowana data premiery została ustalona na 1 

kw. 2021 r. 

 

Dnia 10 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy DeGenerals S.A., a Ultimate Games S.A. w 

przedmiocie wykonania portu gry TMS na platformę Nintendo Switch. Port gry został wydany 27 sierpnia 2020 

roku na wskazanej platformie. Podział przychodów ze sprzedaży tytułu pomiędzy zamawiającego i wykonawcę, 

zgodnie z zapisami umowy, stanowi stosunek 30% / 70%. Emitent odnotował w październiku 2020 roku przychód 

ze sprzedaży portu na poziomie 6.569,00 PLN, a w listopadzie 2020 roku na poziomie 2.329,04 PLN.  W myśl 
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zapisów umownych 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 DeGenerals przez Ultimate Games 

S.A. co miesiąc, na podstawie faktury VAT, sporządzonej w oparciu o raporty sprzedażowe, który udostępni 

Emitentowi wykonawca.  

 

Dnia 23 września 2020 roku Spółka podpisała umowę o współpracy wraz z udzieleniem licencji ze spółką 

GameFormatic S.A. na wykonanie portu gry TMS do wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) pod tą samą 

nazwą. W myśl umowy Emitent, jako zamawiający, udziela wykonawcy dostępu do nieodpłatnej, nieograniczonej 

terytorialnie i niewyłącznej licencji na korzystanie z gry oraz wszystkich aktywów z nią związanych, w celu 

wykonania wersji gry na VR. Jednocześnie GameFormatic w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością 

projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie 

podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy 

sprzedażowej) w stosunku 50% / 50%. Jednocześnie wskazano, że w pierwszej kolejności, z przychodów ze 

sprzedaży na platformie VR, pokryte zostaną nakłady poniesione na produkcję portu. Strony ustaliły, że koszty te 

będą wynosić 325 tys. PLN. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie raportów sprzedażowych, które od 

platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie 

wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay 

S.A. Planowana data premiery została ustalona na 3 kw. 2021 r. 

 

Dnia 03 września 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie portu gry w wersji mobilnej, ze spółką Ritual 

Games S.A. (zmiana nazwy z Cirlce Games S.A.) Ze względu na niezadawalającą jakość wykonania gry w wersji 

mobilnej została ona wycofana ze sprzedaży. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, trwają prace nad 

poprawą jakości wykonania portu. W myśl umowy spółce Ritual Games S.A. przysługuje wyłączna licencja, 

nieograniczona terytorialnie, na okres 5 lat od zawarcia umowy. Licencjobiorcy przysługuje prawo do ustalania 

cen dzieła. Jako wynagrodzenie Emitenta za udzielenie licencji przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po 

opłaceniu 30% marży platformy sprzedażowej) w stosunku 20% / 80%. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 

30 dni od dnia uznania rachunku bankowego Licencjobiorcy kwotą wpłacaną z tytułu sprzedaży dzieła.  

 

Zestawienie informacji na temat portów gry TMS 

Port 
Firma 

wykonująca 

% podziału przychodów ze 
sprzedaży DeGenerals 

/Firma portująca 
Recoup 

Wydawca 
tytułu 

(Planowana) 
data 

premiery 

(Planowana) 
cena 

sprzedaży 

MacOS 
Console Labs 
S.A. 

30/70 – do momentu pokrycia 
nakładów na port, później 50/50 

Nie PlayWay S.A. 2.10.2020 20 USD 

PS4 
Console Labs 
S.A. 

30/70 – do momentu pokrycia 
nakładów na port, później 50/50 

Nie PlayWay S.A. 1 kw. 2021 18 USD 

XBox 
One 

Console Labs 
S.A. 

30/70 – do momentu pokrycia 
nakładów na port, później 50/50 

Nie PlayWay S.A. 1 kw. 2021 18 USD 

VR 
GameFormatic 
S.A. 

50/50 
Tak, 

325 tys. 
zł 

PlayWay S.A. 3 kw. 2021 20 USD 

Nintendo 
Switch 

Ultimate 
Games S.A. 

30/70 Nie 
Ultimate Games 
S.A. 

27.08.2020 18 USD 

Mobile 
Ritual Games 
S.A. 

20/80 Nie PlayWay S.A. 1 kw. 2022 b/d 

Źródło: Emitent 

 

12.4. Proces tworzenia gier 

Schemat prezentujący proces tworzenia gry w DeGenerals 

 
Źródło: Emitent 
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Proces tworzenie gier w DeGenerals: 

Faza 1 – Koncepcja  

Koszty: 1% nakładów 

Czas trwania: pojedyncze tygodnie  

Opis: W tej fazie opracowany zostaje podstawowy pomysł na grę: co ma być elementem rozgrywki, jak ma ona 

wyglądać, jaka jest docelowa grupa odbiorców, kto jest konkurencją dla takiej gry. 

W grupie PlayWay S.A. pomysł na grę testuje się poprzez: (a) reprodukcję, która weryfikuje pomysł poprzez 

utworzenie trailera oraz (b) stworzenie strony Steamowej gry, gdzie mierzony jest poziom Wishlisty dla tytułu. 

Tytuły Studia również będą poddane tej procedurze - jest to tanie i optymalne rozwiązanie, umożliwiające 

wczesną weryfikację zagadnienia, czy produkcja tytułu jest zasadna i czy firma nie straci pieniędzy na grę bez 

perspektywy na jej pomyślną sprzedaż. 

 

Faza 2 – Preprodukcja  

Koszty: 5% nakładów 

Czas trwania: do 3 miesięcy  

Opis: Kolejnym etapem jest preprodukcja. W tej fazie tworzony jest scenariusz trailera oraz sam trailer, zwykle, w 

grupie PlayWay, całość tworzenia preprodukcji jest zlecana na zewnątrz, do osobnego zespołu. Taki zespół musi 

się składać z programisty oraz z grafika, aby mogli przygotować podstawowe mechaniki, gotowe do pokazania w 

trailerze. Ten etap kończy się wydaniem trailera oraz przygotowaniem strony Steam dla gry. 

 

Faza 3 – Design i prototyp 

Koszty: 15% nakładów 

Czas trwania: kilka miesięcy  

Opis: Dalej opracowywany jest design i prototyp gry. W tej fazie tworzona jest dokumentacja wyglądu gry, 

testowane są różne rozwiązania każdego ważniejszego modułu, sprawdzana jest ich spójność z resztą gry oraz 

adekwatność produkcji do założonej grupy docelowej. Tworząc prototyp, zespół Studia sam weryfikuje swój 

pomysł, posiłkując się zespołem PlayWay (który jako wydawca portów gier rozlicza usługi zespołu testującego z 

producentami portów), w celu zweryfikowania każdego ważnego punktu gry. Im większa ilość czasu i pracy 

zostanie poświęcona nad dopracowaniem pomysłu na grę, tym mniej pracy będzie w późniejszych etapach 

produkcji związanych z re-designem i naprawami błędów. 

 

Faza 4 – Produkcja 

Koszty: 29% nakładów 

Czas trwania: do dnia premiery (np.: 1,5 roku)  

Opis: W tej fazie tworzona jest gra 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. Sama faza jest podzielona na dodatkowe etapy, np. Alpha, 

Beta itd., określające etap ukończenia całości produkcji. 

 

Faza 2’ – Testy 

Koszty: 0% nakładów 

Czas trwania: faza ciągła od preprodukcji do premiery gry 

Opis: Poprzez częste testy, przy udziale zespołu testerów PlayWay oraz wybranych osób ze społeczności graczy, 

produkcja jest poprawiana w trybie ciągłym by na dzień premiery była możliwie jak najbardziej pozbawiona 

błędów i braków. Kosztem ponoszonym przez Studio jest poświęcony na organizację testów czas, zbieranie opinii 

i sugestii od testerów, analizę raportów i przekształcenie gry według otrzymanych wyników.  

 

Faza 2’’ – Marketing 

Koszty: 50% nakładów 

Czas trwania: faza ciągła od preprodukcji  

Opis: Podczas premiery strony Steam danej gry marketing może się odbywać jedynie poprzez cross-promocję z 

innymi firmami z grupy PlayWay, m.in. poprzez: kampanię reklamową w mediach społecznościowych i za 

pośrednictwem Google Ads. W trakcie produkcji należy budować społeczność gry, nawiązać kontakt z 

youtuberami bezpośrednio, ale również wykorzystywać kanały dostępu które posiada firma PlayWay S.A. 

Kampanie marketingowe muszą być dostosowane do klienta docelowego, a reklamy być tak przygotowane, aby 

zachęcały konsumentów do zakupu tytułu. Po wejściu na stronę Steam gry, klient powinien mieć dostęp do 

trailerów, zdjęć i opisu gry, które dostarczą pełnię informacji nie zawartych w reklamach. Przed premierą 
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kampania marketingowa powinna skupić się na budowaniu Wishlisty. Po premierze tytułu natomiast, cel ulega 

zmianie i priorytetem staje się zwiększenie wolumenu sprzedaży. 

 

12.5. Zespół developerski  

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka DeGenerals jest studiem samowystarczalnym pod 

względem zasobów ludzkich i kapitałowych. Zdobyte know-how przy produkcji pierwszego tytułu jest dla Emitenta 

cennym aktywem. Obecnie Spółka nie widzi konieczności zlecania prac nad grami do innych podmiotów, 

natomiast wskazuje, iż ma w planach budowanie własnych zespołów deweloperskich lub podpisywanie umów 

wydawniczych z zewnętrznymi zespołami, nie chcącymi być częścią organizacji.  

 

Do niedawna firma miała płaską strukturę, Robert Maciej Pietrzko oraz Michał Karol Flodrowski przed premierą 

TMS sprawowali wiele funkcji w firmie. Po premierze i po zatrudnieniu kolejnych osób zaczęto organizować pracę 

w zmieniony sposób. Struktura z płaskiej zyskała dodatkowe poziomy. Wyznaczono osoby pośrednie pomiędzy 

Robertem Maciejem Pietrzko i Michałem Karolem Flodrowskim, a programistami i grafikami. W przyszłości, 

zamiarem Emitenta jest oddelegowywanie konkretnych prac nad projektami do zespołów, które reprezentować 

będzie projekt menedżer. Menedżer projektu będzie osobą kontaktową pomiędzy zespołem a Zarządem Spółki, 

odpowiedzialną za terminowe i zgodne z planem wykonywanie zadań oraz za rozliczenia finansowe między 

zespołem a Studiem. 

 

Struktura zatrudnienia pracowników ze stałymi pensjami, w podziale na stanowiska, na dzień 30 września 2020 r.  

Dział: Ilość osób na 30 września 2020 

Programiści 3 

VFX Artist 1 

Level Designer 1 

Ewelina Flodrowska*  1 

CFO 1 

Suma 7 

Źródło: Emitent  

* Od stycznia 2021 roku Pani Ewelina Flodrowska, jako członkini Rady Nadzorczej nie będzie zatrudniona w spółce DeGenerals 

 

Struktura zatrudnienia pracowników z pensjami za wykonanie dzieła/usługi, w podziale na stanowiska, na dzień 

30 września 2020 r. 

Dział: Ilość osób na 30 września 2020 

Graficy 3D 6 

Artyści koncepcyjni 2 

Animator 1 

Reżyserzy dźwięku 1 

Kompozytor dźwięku 1 

Grafik postaci 1 

Researcher 1 

Lokalizator 8 

Suma 21 

Źródło: Emitent 

Struktura zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w podziale na rodzaj umowy współpracy 

Forma współpracy: Ilość osób na 30 września 2020 

Umowa o dzieło (UoD) 17 

Umowa zlecenie (UZ) 1 

B2B 10 

Suma 28 

Źródło: Emitent 

 

Rozwój zespołu studia zapoczątkowali dwaj założyciele. Prace nad grą TMS początkowo prowadzili Robert 

Maciej Pietrzko oraz Michał Karol Flodrowski (styczeń 2017 roku). Po zawiązaniu spółki DeGenerals rozpoczęto 

proces rekrutacji pracowników. Na początku 2018 roku zatrudniono programistę oraz grafika (który zakończył 

współpracę ze Studiem w 2019 roku). Na przełomie 3 i 4 kwartału 2018 roku zatrudniono drugiego grafika. Trzon 

zespołu produkcyjnego tworzyło 4 ludzi.  
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Zespół Emitenta wraz z wykonywanymi zadaniami 

Rola Opis zadań 
Rodzaj 
umowy 

Programista 

Robert Maciej 

Pietrzko 

Główny programista przy TMS, zajmujący się również marketingiem, 

zarządzaniem społecznością oraz udźwiękowieniem. Wcześniej pracował 

w firmie .fragOut Studio jako programista przy kilku projektach, m.in.: Ships 

2017, tworzony razem z Michałem Karolem Flodrowskim, dla PlayWay, 

jako pracownicy .fragOut Studio. 

UoD 

Grafik 3D 

Michał Karol 

Flodrowski  

Główny artysta przy TMS (Tank Mechanic Simulator), zajmujący się 

całościową warstwą artystyczną w grze (od interfejsu użytkownika, po 

sceny, modele, czołgi).  

B2B 

Programista 
Do tej pory programista przy TMS, zamiarem Zarządu jest przydzielenie 

mu roli projekt menedżera dla TMS.  
UZ 

Level Designer 

Projekt menedżer dla TS (Tank Squad), nadzoruje prace nad trailerem i 

koordynuje pracę artystów. Przejmuje obowiązki jako główny artysta, zleca 

kolejne zadania według planu milestonów (kamieni milowych). 

B2B 

Programista 

Główny programista TS, odpowiedzialny obecnie za cały kod w tym 

projekcie. Niedługo przejmie obowiązki lead programmera (głównego 

programisty), koordynującego innych programistów. 

UoD 

VFX Artist Artysta efektów specjalnych do Tank Squad. B2B 

Animator Animator pracujący przy Tank Squad.  UoD 

Grafik postaci Odpowiedzialny za tworzenie modeli postaci do Tank Squad UoD 

Researcher 
Odpowiedzialny za tworzenie raportów dla grafików opisujących 

braki/błędy w modelach czołgów. Ekspert od czołgów. 
UoD 

Reżyser 

dźwięku 
Odpowiedzialny za tworzenie dźwięku do TMS i TS UoD 

Kompozytor 

dźwięku 
Odpowiedzialny za komponowanie muzyki do TMS i TS B2B 

Artyści 

koncepcyjni 
Odpowiedzialny za tworzenie concept artów do Tank Squada B2B 

Artyści 

koncepcyjni 
Odpowiedzialny za tworzenie concept artyów do Tank Squada B2B 

Grafik 3D Odpowiedzialny za tworzenie modeli czołgów do TMS UoD 

Grafik 3D Odpowiedzialny za tworzenie modeli czołgów do TMS B2B 

Grafik 3D Odpowiedzialny za tworzenie modeli czołgów do TMS UoD 

Grafik 3D Odpowiedzialny za tworzenie modeli czołgów do TMS UoD 

Grafik 3D 
Odpowiedzialny za tworzenie modeli broni i przedmiotów do zebrania w 

TMS 
B2B 

Grafik 3D Odpowiedzialny za tworzenie modeli czołgów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS UoD 

Lokalizator Odpowiedzialny za tłumaczenie postów oraz tekstów do TMS B2B 

CFO* Doradca finansowy B2B 

Źródło: Emitent 

*Doradca finansowy pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i Zarządu w kilku podmiotach grupy kapitałowej PlayWay 

jednocześnie. Jego zaangażowanie w działalność innych spółek nie ma jednak wpływu na działalność Emitenta 

 

Zarząd Emitenta wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, współpracuje z sześcioma 

kluczowymi osobami: 

(1) Robert Maciej Pietrzko - założyciel i programista – jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, razem z 

Michałem Karolem Flodrowskim, dotyczących najważniejszych aspektów związanych z projektami i działalnością 

studia. Jako programista jest odpowiedzialny za znaczącą część kodu TMS. 
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Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Informatyka. W branży game-dev obecny od maja 2013, na stanowisku 

programisty. Ukończone 2 komercyjne projekty, jeden w ramach firmy fragOut studio, drugi w DeGenerals S.A., 

„Ships 2017” oraz „Tank Mechanic Simulator”. Pasjonat wojskowości, militariów i historii. Szczególnym 

zamiłowaniem darzy: broń oraz pojazdy od czasów II wojny światowej do współczesności. 

(2) Michał Karol Flodrowski - założyciel i grafik 3D - jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, razem z 

Robertem Maciejem Pietrzko, dotyczących najważniejszych aspektów związanych z projektami i działalnością 

studia. Jako grafik 3D jest odpowiedzialny za istotną część szaty graficznej TMS. 

Od listopada 2013 do października 2016 zatrudniony był w firmie .fragOut Studio jako grafik komputerowy. Jako 

pracownik firmy .fragOut współpracował z PlayWay S.A. podczas pracy nad projektem o tytule roboczym – „Ship 

Special 2016”, wydana jako „Ships 17” („Wielkie Statki Bałtyku 2017”) 19 października 2016 roku. 

Od 2 listopada 2016 prowadzi własną działalność gospodarczą – Michał Karol Flodrowski - 3D Ants, praca jako 

freelancer. 

(3) Programista – Posiada szereg umiejętności, które zostały wykorzystane przy produkcji gry TMS. W opinii 

Zarządu, zasadne jest przydzielenie mu roli projekt menedżera w projekcie TMS. Posiada wiedzę o projekcie 

TMS oraz ogólną wiedzę techniczną.  

TMS to pierwszy komercyjny projekt, w którym brał udział. Z DeGenerals S.A. współpracuje od prawie trzech lat. 

Posiada wyższe wykształcenie i umiejętności programowania w językach: C# / C++ / C. 

(4) Projektant poziomów gry - objął rolę projekt menedżera przy produkcji Tank Squad. Posiada obszerną wiedzę 

w zakresie zarządzania zespołem i organizacji pracy. Nadzoruje prace nad trailerem i koordynuje pracę artystów. 

Przejmuje obowiązki jako Główny Artysta, zleca kolejne zadania według planu milestonów (kamieni milowych) - 

ustala harmonogram prac. 

Pracował jako Główny Artysta Środowiskowy w Hypnotic Ants nad grą Dreamo. Przeprowadził badania dotyczące 

metod produkcji gier, rozwija się w kierunku jej usprawniania i zarządzania zespołem. Pracował jako freelancer 

dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Singapuru, etc.  

(5) Programista - główny programista przy Tank Squad. Posiada wiedzę programistyczną. 

Pracował przy projektach, które do tej pory nie zostały opublikowane. Dwa największe to: symulator obsługi 

suwnicy bramowej na VR oraz Arduino.  

(6) Artysta Efektów Wizualnych – specjalista ds. efektów specjalnych przy Tank Squad. Tworzy istotną część 

zespołu, a jego wkład w grę TS jest kluczowy dla końcowego efektu. 

Studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Animacja. Pracował łącznie ok. 7 lat jako 

Animator 2D i Artysta Kompozytor, przy animowanych serialach telewizyjnych. Dwa lata doświadczenia zdobył w 

Cherrypick Games jako Animator 2D i Artysta Efektów Wizualnych przy grach mobilnych, głównie „My Resort 

Spa” i częściowo „My Hospital”. Zajmuje się animacją 2D i 3D, komputerowymi efektami specjalnymi, 

komponowaniem, rysunkiem i malarstwem. 

 

Emitent od stycznia 2021 roku, współpracuje również z zespołem zewnętrznym, składającym się z 2 osób 

(programisty i grafika), którzy prowadza prace nad wersją demonstracyjną gry Uboat Commander. Miesięczny 

koszt wynagrodzeń zespołu opiewa na kwotę około 8 tys. PLN. 

 

12.6. Strategia rozwoju 

Zarząd Spółki DeGenerals wskazuje na jeden główny, długoterminowy cel strategiczny podmiotu - zostać liderem 

gier o tematyce militarnej w grupie PlayWay. 

 

Emitent zamierza zostać liderem grupy PlayWay w zakresie tworzenia gier o tematyce, wojennej, historycznej, 

militarnej i tym podobnej. W tym celu Emitent planuje zwiększać zatrudnienie, tworzyć zespoły odpowiedzialne za 

produkcję kolejnych gier, jak również podpisywać umowy z zewnętrznymi zespołami. W pierwszej kolejności 

DeGenerals chce zatrudnić dodatkowego programistę.  

Emitent jest w trakcie wprowadzania zmienionej struktury organizacyjnej. Odpowiedzialność za pracę zespołu 

deweloperskiego ma spoczywać na projekt menedżerze, którego zadaniem będzie ułożenie oraz weryfikowanie 

harmonogramu działań, zdawanie raportów z pracy grupy do Zarządu oraz przygotowywanie rozliczeń 

finansowych.  

Emitent zamierza rozbudować również dział marketingowy, skupiając uwagę głównie na rozwoju promocji za 

pośrednictwem popularnych social mediów. W planie Zarządu Spółki jest również uczestnictwo w działaniach 

marketingowych z innymi podmiotami grupy PlayWay S.A. Na dzień sporządzenie niniejszego Memorandum trwa 

rekrutacja na stanowisko specjalisty do spraw PR (ang.: public relations). 
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W przyszłości Zarząd Emitenta zakłada, iż Spółka sama będzie pełnić rolę wydawcy produkowanych przez siebie 

i zespoły zewnętrzne, z którymi nawiąże współpracę, tytułów. 

 

Dodatkowo Emitent planuje nawiązać współpracę z muzeami o tematyce militarnej. Zarząd Spółki złożył osobistą 

wizytę w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, jednakże próba nawiązania współpracy, z uwagi na trwającą 

pandemię i skomplikowane wymogi proceduralne na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, nie została 

doprowadzona do końca. Emitent nie jest w stanie określić, kiedy współpraca z tym muzeum zostanie zawiązana. 

Ponadto, spółka pozostaje w kontakcie z muzeami z Francji oraz z Holandii, które w trakcie produkcji TMS 

dostarczały Emitentowi materiały, zdjęcia, referencje, ekspertyzy etc. dotyczące czołgów i sprzętów wojskowych, 

w zamian za reklamowanie muzeów na serwerze Spółki - Discord. 

 

12.7. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko - z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek 

bardzo zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2020, w którym dodatkową zmienność generują czynniki 

zewnętrzne (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie czy problemy 

wewnętrzne Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój technologii 

VR/AR, premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne związane z łączeniem społeczności graczy 

niezależnie od wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).  

Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera dla 

Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA. Natomiast 

cały region Azji – Pacyfiku stanowił aż 49% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w 2019. Kolejne 

miejsce zajmowała Ameryka Północna z 25% udziałem, a niewiele za nią – region Europa, odpowiedzialna za 

19%. Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i Afryka, której udział 

wynosi 3%. Najszybciej rozwijają się rynki młode – rynek afrykański rozwijał się w rekordowym tempie 14,5% r/r, 

dwucyfrowe wzrosty odnotował również rynek Ameryki Łacińskiej (wzrost o 10,3% rok do roku). Region Azji-

Pacyfiku odnotował wzrost +9,9% r/r (głównie za sprawą odblokowania rynku chińskiego), rynek amerykański 

rozwinął się o 8,5% r/r, a europejski o 7,8% r/r.  

Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna 

mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w 

szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na 

tę formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który znacząco 

ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie zamroził wszystkie 

debiuty w drugiej połowie 2018 roku). 

Globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest w tym roku na kwotę ok. 159,3 miliardów USD, z 

uśrednionym wzrostem wynoszącym 9,6% w ostatnich latach.  

 
źródło: Newzoo 2020 Global Games report  

 

Perspektywy rozwoju branży są zaskakujące. Do 2023 r. wzrosnąć ma on do kwoty przewyższającej 200 

miliardów dolarów. Prognozowany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu ma wynosić +7,7%. 



  Memorandum Informacyjne DeGenerals S.A.  

99 
 

2019 2020P 2021P 2022P 2023P

145,7

159,3

174,2

187,8

200,8

Przychody branży gamingowej w mld USD

 
źródło: Newzoo 2020 Global Games report  

 

Jeżeli chodzi o segmentację rynku gier wideo, zdecydowanym liderem pozostają urządzenia mobilne. W tym dla 

gier na smartfony przypada 40% przychodów całego rynku. Wzrost przychodów w tym segmencie r/r wyniósł 

15,8%. Procent przychodów z gier na tablety wyniósł 9% i odnotował wzrost 2,7% r/r. Na drugim miejscu 

utrzymują się konsole, z udziałem 28% przychodów i ich wzrostem 6,8% r/r. Na trzecim miejscu, plasują się 

natomiast najdroższe z gamingowego punktu widzenia rozwiązanie sprzętowe, czyli komputery osobiste – w tym 

gry ściągalne i pudełkowe stanowiące 21% rynku (wzrost 6,7% r/r) i gry przeglądarkowe, stanowiące zaledwie 2% 

rynku (spadek przychodów w tym segmencie o 13,4% r/r). 

Poniższy wykres przedstawia przychody w miliardach dolarów podzielone zależnie od urządzenia/segmentu na 

który zaprojektowana została gra.  

 
Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report 

W 2020 po raz kolejny urządzenia mobilne będą wieść prym w światowym rynku gamingowym. Konsumenci na 

całym świecie łącznie wydadzą w tym segmencie ponad 77 miliardów USD – zarówno poprzez zakup gry i 

mikropłatności, ale także poprzez prężnie rozwijający się rynek reklamowy coraz silniej zagnieżdżony w grach 

mobilnych, w szczególności darmowych („grach free-to-play”). Wyznaczone przed laty trendy raczej nie ulegają 

zmianie. Duża dostępność oraz niskie wymogi sprzętowe powodują, że kilku- czy kilkunastominutowe rozgrywki 

są w stanie najlepiej zachęcić konsumentów, szczególnie, że są oferowane na urządzeniach, które niemal 

wszyscy noszą przy sobie cały czas.  
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Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report 

Spółki publiczne zajmujące się produkcją gier osiągnęły ponad 124 miliardy dolarów przychodu. 50 największych 

z nich wygenerowało aż 85% przychodów z całej branży. Można wśród nich wydzielić przedsiębiorstwa zajmujące 

się tworzeniem gier na każdą platformę bądź specjalizującą się w danym segmencie.  

 

Liczba graczy na całym świecie wciąż rośnie. W 2015 roku na świecie 1,99 mld ludzi grało w gry cyfrowe. W 2020 

wartość ta zbliży się do 2,7 mld, co oznacza wzrost o ok. 5,3% w stosunku do 2019 i 35% wzrost w okresie 5 lat.  

Jak wynika z prognozy przedstawionej w raporcie Newzoo na rok 2020 pt.: „Global Games Market”, w 2023 roku 

populacja graczy ma stanowić 3,07 mld ludzi. Szacuje się, iż w okresie trzyletnim nastąpi 14% wzrost. Na 

poniższym wykresie zaprezentowano rosnącą w czasie globalną populację graczy. 
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Globalna populacja graczy w mld osób

 
Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report 

 

Ponad połowa z nich pochodzi z regionu Azji i krajów Oceanii. Co jednak istotne, liczba graczy z regionu Afryki i 

Ameryki Łacińskiej stanowi blisko 25% wszystkich graczy na świecie, mimo, że przychody generowane w tych 

obszarach geograficznych stanowią łącznie jedynie 7% wszystkich przychodów branży gamingowej. 
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Źródło: Newzoo 2020 Global Games Market Report 

 

Rynek konsol podzielony jest między 3 wiodących producentów. Dominacja tej platformy sprzętowej odznacza się 

szczególnie w regionach zamożnych czyli Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Aktualna generacja składa się z 

PlayStation 4 produkowanego przez Sony, XBOX One należącego do Microsoft oraz Nintendo Switch.  

PS4 XBOX ONE Nintendo Switch
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źródło: wikipedia.org  

W przypadku Polski sprawa wygląda bardzo podobnie, gdyż zgodnie z raportem Polish Gamers Research’19 w/w 

produkt Sony jest najpopularniejszą konsolą w kraju. Dopiero za poprzednimi generacjami (PS3, XBOX360) 

znajduje się jej konkurent XBOX ONE. Nintendo Switch w Polsce nie uzyskało dużej popularności. 

Rozwój Internetu i popularność szerokopasmowego dostępu do sieci za pomocą światłowodu umożliwiło 

użytkownikom sprawne pobieranie dużych plików po zakupie bez konieczności wychodzenia z domu. Dystrybucja 

gier na PC zdominowana jest przez Steam. Jest to platforma umożliwiająca zakup cyfrowy gier, która należy do 

Valve. Polska pod względem wydatków na gry na platformie Steam zajmuje siódme miejsce na całym świecie. 

Nie jest to jednak jedyny gracz na rynku. Dużą popularnością cieszy się też Origin należący do Electronic Arts, 

EPIC Games store – producentów znanej gry Fortnite czy polski – GOG od CD Projektu. Platforma od Valve 

utrzymuje blisko 50% udział w Polskim rynku, rosną też platformy dystrybucyjne producentów konsol czyli PS 

Network i XBOX Live. Rodzimi producenci są głównie eksporterami, ponieważ ponad 90% przychodów polskich 

twórców gier pochodzi z zagranicy. 

Wartość krajowego rynku gier wideo wynosi ok. 541 mln USD, co oznacza stabilny wzrost o ponad 7% w 

stosunku do roku poprzedniego i odpowiada ok. 0,4% wartości rynku światowego. Wynik taki plasuje nas na 24 

miejscu na ziemi. Populacja online stanowi blisko 32 miliony użytkowników – czyli aż 84% wszystkich 
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mieszkańców Polski. Wydatki na gry rocznie wynoszą przeciętnie 17 USD na każdego użytkownika sieci w kraju. 

Wydajemy znacznie mniej niż kraje rozwinięte, przez to rynek w np. Hiszpanii mimo populacji większej o 

niespełna 20% - tamtejszy rynek jest większy przeszło 5-krotnie. W Polsce działa ponad 440 firm produkujących 

gry, które zatrudniają około 9,7 tys. osób. Rocznie do graczy trafia około 480 nowych, polskich produkcji. Przez 

globalne zasięgi wypuszczanych na rynek gier, nie można mówić o sektorze tylko lokalnie. Największymi polskimi 

podmiotami jest CD Projekt S.A., 11 Bit Studios S.A., Techland S.A. czy PlayWay S.A. zrzeszający wiele małych 

software-house. Rodzima produkcja gier rozwija się od wielu lat, pierwsze z ww. spółek swoją działalność 

rozpoczynały przeszło 20 lat temu.  

Szacuje się, że w Polsce ponad 31,5 milionów ludzi ma dostęp do Internetu. Zgodnie z badaniami analityków ¾ z 

nich w ostatnim roku grało w gry. Skala rynku jest więc bardzo duża. Profil polskiego gracza zmienia się na 

przestrzeni ostatnich lat. W 2019 nie jest już to mężczyzna w wieku 18-29, ponieważ 47% graczy to kobiety. 

Tendencja wzrostowa wśród kobiet trwa już wiele lat, gdyż w 2014 mężczyźni stanowili przeszło 57% wszystkich 

korzystających z tej formy rozrywki. 

Nie tylko kwestie obecności większej liczby kobiet na rynku się zmieniają. Przeciętny polski gracz starzeje się. 

2014 2015 2016 2018 2019

39% 43%

31%
25% 24%

32%
32%

32%
34% 32%

17%
16%

26%
27% 29%
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16-24 25-34 35-44 45-55
 

źródło: Polish'19 Gamers Research  

Trend rosnącego udziału liczby graczy dorosłych, często posiadających swoje rodziny, wynika ze zmiany 

struktury demograficznej w Polsce. Coraz mniej liczne roczniki w XXI wieku, a także osoby starsze, które 

zainteresowały się grami z czasów dzieciństwa powoduje, że średnia przesuwa się w kierunku klienta starszego. 

Na tym etapie jest to atrakcyjna transformacja, gdyż producenci nie muszą przejmować się ograniczeniami 

wiekowymi. Grupa docelowa po 30 roku życia jest także przeciętnie bardziej majętna, przez co może pozwolić 

sobie na częstszy zakup gier czy nowych konsol. 

Skoro prawie każdy polski obywatel jest graczem, warto przyjrzeć się strukturze geograficznej i ekonomicznej 

konsumentów. Polacy najwięcej grają we wsiach oraz małych i średnich miejscowościach ( odpowiednio 33% i 

32%). Im większe miejsce zamieszkania przeciętnego obywatela, tym mniejszy jest jego udział w strukturze 

graczy. Miasta powyżej 100tys. są miejscem życia dla 1/5 graczy, a pond półmilionowe metropolie – dla ok. 16%. 

Mniejsze różnice widać zaś w kwestiach ekonomicznych. Gracze z ubogich gospodarstw domowych tworzą 24% 

ogółu. Gracze należący do klasy średniej są najbardziej liczną grupą, która opiewa na 42%. Tuż za nimi plasują 

się gracze z dobrą sytuacją finansową w domu – 34%. 

Coraz więcej graczy w Polsce decyduje się na zakup gier i dodatków za pośrednictwem Internetu. W 2019 ok. 

42% graczy kupiło wersję cyfrową. W przyszłości aż 55% użytkowników konsol oraz 46% użytkowników 

komputerów PC deklaruje chęć zakupu gry w dystrybucji cyfrowej. Dodatki, skórki i rozszerzenia do gier 

kupowane online zainteresowały przeszło 28% graczy komputerowych.  
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źródło: Polish'19 Gamers Research  

Gry dzielą się nie tylko na platformy na których są dostępne, ale również na gatunki. Popularność tychże dosyć 

mocno zależy od przeznaczenia urządzenia jak i możliwości technicznych, które pozwalają na komfortową 

rozgrywkę. 

Gracze na PC najczęściej wybierają gry: 

• RPG 38% 

• Logiczne 38% 

• Wyścigowe 38% 

Gracze korzystający z konsol wybierają gry: 

• Wyścigowe 58% 

• Przygodowe 49% 

• Akcji 45%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12

17

Przeciętny czas spędzony na graniu w USA (w minutach dziennie)

 

Źródło: Bureau of Labor statistics 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Bureau of Labor Statistics, w USA, mimo dużych nakładów na 

kampanie informacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, przeciętny czas spędzony na 

rozgrywce z każdym rokiem wydłuża się. Od 2008 do 2018 wzrósł przeciętnie o około połowę, z 12 minut 

dziennie aż do 17 minut dziennie. Trend mimo okresowych zawahań jest wzrostowy. 

 

 

13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

W 2019 r., tj. za okres objęty zamieszczonymi sprawozdaniami finansowymi w Memorandum Informacyjnym, 

Emitent dokonywał inwestycji w produkcję gry Tank Mechanic Simulator, co zostało zobrazowane saldem pozycji 

„półprodukty i produkcja w toku” w bilansie w kwocie 561.277,55 PLN. 
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W 2020 r. Spółka dokonywała zakupu sprzętu komputerowego oraz mebli do biura, za łączną kwotę około 50 tys. 

PLN. Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych. 

 

14. Informacje 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 zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe 

egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

15. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący 
co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowań 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne 

postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

 

16. 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. 

 

17. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w Memorandum 

Dnia 11 stycznia 2018 roku Emitent podpisał umowę przeniesienia praw autorskich do tytułu „Tank Mechanic 

Simulator” od spółki PlayWay na DeGenerals. Spółka nabyła prawa do tytułu za kwotę 50.873,00 PLN. Środki 

pieniężne pochodziły z kapitału wniesionego przez akcjonariuszy przy założeniu Studia. 

  

Spółka PlayWay udzieliła Emitentowi następujące pożyczki: 

1) 28 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pożyczki na wysokość 100 tys. PLN, z 

oprocentowaniem 2%. Termin spłaty - 31 marca 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 

czerwca 2020 r.; 

2) 27 marca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 130 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 września 2019 r. Podpisano aneks przedłużający spłatę do 30 czerwca 2020 r.; 

3) 23 lipca 2019 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 98 tys. PLN, z oprocentowaniem 2%. 

Termin spłaty – 31 marca 2020 r.; 

4) 20 stycznia 2020 została podpisana umowa pożyczki na wysokość 40 tys. PLN, z oprocentowaniem 

2%. Termin spłaty – 30 czerwca 2020. 

Wszystkie pożyczki zostały uregulowane w 2020 roku w taki sposób, że: 

a) część kapitałowa została spłacona 27 marca 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek), a 

b) część odsetkowa została spłacona 09 kwietnia 2020 roku (dotyczy wszystkich pożyczek). Łączna 

kwota odsetek opiewała na kwotę 12.904,32 PLN. 

 

Zawiązanie spółki DeGenerals S.A. 

Dnia 20 lutego 2020 roku miała miejsce premiera debiutanckiej gry Studia pt.: „Tank Mechanic Simulator” na 

platformie Steam w wersji na komputery osobiste. Całościowe nakłady na produkcję gry zwróciła się w dwa dni od 

jej premiery.  

 

Porty gry Tank Mechanic Simulator (TMS): 

Dnia 30 października 2019 roku DeGenerals S.A. podpisał z Console Labs S.A. dwie umowy o współpracy. 

Pierwsza dotyczyła wykonania portu gry TMS na platformę MacOS pt. „Tank Simulator”. W myśl umowy 

Emitent, jako zamawiający, przekazuje wykonawcy nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną 

licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią związane, w celu wykonania portu gry. Jednocześnie 

Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością projektu przenosi autorskie prawa 
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majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie podmiotu wykonującego przyjęto podział 

przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy sprzedażowej), pomiędzy Emitenta a Console Labs, 

w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 30 października 2019 roku dokonano zmiany zapisu 

dotyczącego wynagrodzenia w taki sposób, że Emitent będzie miał udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu 

(po opłaceniu 30% opłaty nakładanej przez platformy sprzedażowe), do momentu pokrycia całkowitych nakładów 

poniesionych na produkcję portu. Po tym czasie stosunek rozliczania przychodów ulega zmianie na podział w 

stosunku 50% / 50%. Wynagrodzenie będzie wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, które od platformy 

będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie 

wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay 

S.A. Port, na platformę MacOs, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, jest w sprzedaży. Został 

wydany 2 października 2020 roku. 

Druga umowa dotyczyła wykonania dwóch portów gry TMS: na platformę Playstation 4 oraz Xbox One 

gry pod nazwą „Tank Simulator”. W myśl umowy Emitent, jako zamawiający, przekazuje wykonawcy nieodpłatną, 

nieograniczoną terytorialnie i niewyłączną licencję na korzystanie z gry oraz wszystkie aktywa z nią związane, w 

celu wykonania portu gry. Jednocześnie Console Labs w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością 

projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie 

podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy 

sprzedażowej), pomiędzy Emitenta a Console Labs, w stosunku 30% / 70%. Jednakże aneksem z dnia 30 

października 2019 roku dokonano zmiany zapisu dotyczącego wynagrodzenia w taki sposób, że Emitent będzie 

miał udział w 30% przychodów ze sprzedaży portu (po opłaceniu 30% opłaty nakładanej przez platformy 

sprzedażowe), do momentu pokrycia całkowitych nakładów poniesionych na produkcję portu. Po tym czasie 

stosunek rozliczania przychodów ulega zmianie na podział w stosunku 50% / 50%. Wynagrodzenie będzie 

wypłacane w oparciu o raporty sprzedażowe, które od platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie 

pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół 

roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay S.A. 

 

Dnia 10 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy DeGenerals S.A., a Ultimate Games S.A. w 

przedmiocie wykonania portu gry TMS na platformę Nintendo Switch. Port gry został wydany 27 sierpnia 2020 

roku na wskazanej platformie. Podział przychodów ze sprzedaży tytułu pomiędzy zamawiającego i wykonawcę, 

zgodnie z zapisami umowy, stanowi stosunek 30% / 70%. Emitent odnotował w październiku 2020 roku przychód 

ze sprzedaży portu na poziomie 6.569,00 PLN, a w listopadzie 2020 roku na poziomie 2.329,04 PLN. W myśl 

zapisów umownych 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 DeGeneral przez Ultimate Games S.A. 

co miesiąc, na podstawie faktury VAT, sporządzonej w oparciu o raporty sprzedażowe, który udostępni 

Emitentowi wykonawca.  

 

Dnia 29 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał wynik ekspertyzy, przeprowadzonej przez przedstawicieli 

Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej Studia, w ramach produkcji gry Tank 

Mechanic Simulator (TMS). Na podstawie ekspertyzy i opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w ramach 

pozytywnej Interpretacji Indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2020 r., Emitentowi przyznane zostało prawo do ulgi 

podatkowej „IP Box”, na mocy którego Spółka może korzystać z 5% stawki podatkowej od dochodu ze sprzedaży 

licencji tytułu TMS. Do momentu wydania decyzji Spółka uiszczała, na rzecz Urzędu Skarbowego, kwotę podatku 

przy uwzględnieniu 19% stopy podatku dochodowego. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Emitent 

posiada nadpłatę podatkową, która, na podstawie odrębnego wniosku, zostanie zaliczona na poczet przyszłych 

zobowiązań podatkowych.  

 

Dnia 03 września 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie portu gry w wersji mobilnej, ze spółką Ritual 

Games S.A. W myśl umowy spółce Ritual Games S.A. przysługuje wyłączna licencja, nieograniczona 

terytorialnie, na okres 5 lat od zawarcia umowy. Licencjobiorcy przysługuje prawo do ustalania cen dzieła. Jako 

wynagrodzenie Emitenta za udzielenie licencji przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży 

platformy sprzedażowej) w stosunku 20% / 80%. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia uznania 

rachunku bankowego Licencjobiorcy kwotą wpłacaną z tytułu sprzedaży dzieła. Ze względu na niezadawalającą 

jakość wykonania gry w wersji mobilnej została ona wycofana ze sprzedaży. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Memorandum, trwają prace nad poprawą jakości wykonania portu. 

 

Dnia 23 września 2020 roku Spółka podpisała umowę o współpracy wraz z udzieleniem licencji ze spółką 

GameFormatic S.A. na wykonanie portu gry TMS do wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) pod tą samą 
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nazwą. W myśl umowy Emitent, jako zamawiający, udziela wykonawcy dostępu do nieodpłatnej, nieograniczonej 

terytorialnie i niewyłącznej licencji na korzystanie z gry oraz wszystkich aktywów z nią związanych, w celu 

wykonania wersji gry na VR. Jednocześnie GameFormatic w momencie ukończenia prac nad częścią lub całością 

projektu przenosi autorskie prawa majątkowe na Emitenta. Jako rozliczenie współpracy i wynagrodzenie 

podmiotu wykonującego przyjęto podział przychodu ze sprzedaży (po opłaceniu 30% marży platformy 

sprzedażowej) w stosunku 50% / 50%. Jednocześnie wskazano, że w pierwszej kolejności, z przychodów ze 

sprzedaży na platformie VR, pokryte zostaną nakłady poniesione na produkcję portu. Strony ustaliły, że koszty te 

będą wynosić 325 tys. PLN. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie raportów sprzedażowych, które od 

platformy będzie otrzymywał wydawca portu. W okresie pierwszych 6 miesięcy od debiutu, wynagrodzenie będzie 

wypłacane w odstępach miesięcznych, po upływie pół roku - co kwartał. Wydawcą tytułu będzie spółka PlayWay 

S.A.  

 

18. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w 
Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych 

Dnia 2 października 2020 r. miała miejsce premiera portu gry Tank Mechanic Simulator na platformie MacOs 

tworzonego we współpracy ze spółką Console Labs S.A. Podstawą stworzenia portu gry była zawarta, dnia 30 

października 2019 roku, umowa o współpracy. 

 

Dnia 26 listopada 2020 r. została rozwiązana umowa inwestycyjne z dnia 12 października 2017 r. zawarta 

pomiędzy PlayWay S.A. (inwestorem), a Michałem Karolem Flodrowskim i Robertem Maciejem Pietrzko – 

akcjonariuszami, w sprawie zawiązania spółki DeGenerals S.A. W ramach rozliczeń umownych za świadczone 

usługi marketingowe, spółka DeGenerals uiściła opłatę w kwocie 44.591,31 PLN plus VAT na rzecz PlayWay S.A. 

 

Dnia 5 stycznia 2020 r. Emitent dokonał zapłaty 24.600,00 PLN, na rzecz PlayWay S.A., za przekazanie 

majątkowych praw autorskich do materiałów graficznych do gry Uboat Commander.  

 

19. Prognoza wyników finansowych Emitenta  

Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych. 

 

20. Informacje o osobach zarządzających i osób nadzorujących Emitenta  

20.1. Zarząd 

Zgodnie z paragrafem 15 ust. 2 Statutu Spółki, w skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków. Zgodnie z ust. 3 

tego samego paragrafu, członkowie powoływani są na wspólną, 5-letnią kadencję. 

 

Robert Maciej Pietrzko – Prezes Zarządu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana:  

Robert Maciej Pietrzko – Prezes Zarządu – 12 październik 2022 r. 

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:  

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Informatyka. W branży game-dev obecny od maja 2013, na stanowisku 

programisty. Ukończone 2 komercyjne projekty, jeden w ramach firmy .fragOut studio, drugi w DeGenerals S.A., 

„Ships 2017” oraz „Tank Mechanic Simulator”. 

 

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 
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Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących 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 o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 

 

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

20.2. Rada Nadzorcza 

W myśl paragrafu 14 ust 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej 

wspólnej kadencji. 

Dnia 04 grudnia 2020 roku odbyło się NWZA (rep. A nr 3833/2020) podczas którego w skład Rady Nadzorczej 

powołano dwóch nowych członków: Marka Parzyńskiego i Piotra Karbowskiego. Zmiana nie została 

zarejestrowana przez sąd. Uprzednio Rada Nadzorcza składała się z trzech członków, a na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum składa się z 5 członków.  

 

Dnia 22 grudnia 2020 roku odbyło się NWZA (rep. A nr 4201/2020) podczas którego w skład Rady Nadzorczej 

powołano Panią Ewelinę Karolinę Flodrowską, a ze stanowiska Członka Rady odwołano Michała Karola 

Flodrowskiego. Zmiana nie została zarejestrowana przez sąd. 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

Grzegorz Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej 

Ewelina Flodrowska – Członek Rady Nadzorczej 

Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Trzebiński – Członek Rady Nadzorczej 

 

Grzegorz Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana:  

 

Grzegorz Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej na okres do 12 października 2022 r. 

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:  
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Grzegorz Czarnecki posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył dzienne, pięcioletnie studia 
magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, 
na kierunku Ekonomia. Od ponad 10 lat prowadzi działalność związaną z grami komputerowymi. Od 2005 roku 
zajmuje się specjalistyczna sprzedażą i dystrybucją gier komputerowych w ramach utworzonej przez siebie 
działalności TANIEGRY.PL. Dzięki otwieraniu nowych, kolejnych kanałów dystrybucji TANIEGRY.PL zbudowała 
mocną pozycję na rynku sprzedaży gier komputerowych w Polsce, a także uznanie wśród sympatyków i 
kolekcjonerów elektronicznej rozrywki. W latach 1999 - 2005 pełnił funkcję Senior Sales Executive w Lyreco S.A. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
-Ancient Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 listopada 2019 r. 
-Art Games Studio S.A.- Członek Organu Nadzoru od 14 marca 2019 r. 
-Atomic Jelly S.A.- Członek Organu Nadzoru od 19 maja 2020 r. 
-Baked Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 7 lipca 2020 r. 
-Black Mirror Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik od 14 marca 2017 r. 
-Console Labs S.A. - Członek Organu Nadzoru od 31 grudnia 2018 r. 
-Consoleway S.A. - Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020 
-Creativeforge Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 18 lipca 2019 r. 
-Degenerals S.A.- Członek Organu Nadzoru od 26 lutego 2020 r. 
-Demolish Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 22 lipca 2020 r. 
-Detalion Games S.A.- Członek Organu Nadzoru od 25 kwietnia 2019 r. 
-Dreamway Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 8 września 2020 r. 
-Duality S.A.– Członek Organu Nadzoru od 12 stycznia 2018 r. 
-Freemind S.A. – Członek Organu Nadzoru od 6 marca 2019 r. 
-Frozen Way S.A. - Członek Organu Nadzoru od 05 listopad 2020 r. 
-Game Crafters Studio Spółka Akcyjna W Organizacji - Członek Organu Nadzoru Od 8 Września 2020 R. 
-Gameformatic S.A.- Członek Organu Nadzoru od 15 września 2020 r. 
-Gamehunters S.A. .- Członek Organu Nadzoru od 12 listopada 2020 r. 
-Gameplanet S.A. .- Członek Organu Nadzoru od 27 sierpnia 2020 r. 
-Game Operators S.A. -.- Członek Organu Nadzoru od 15 maja 2019 r. do 10 sierpnia 2020 r. 
-Gaming Factory S.A. - Członek Organu Nadzoru od 13 listopada 2018 r. do 30 września 2020 
-Glivi Games S.A. .- Członek Organu Nadzoru od 03 grudnia 2020 r. 
-Haje sp. z o.o. - Wspólnik od 7 maja 2018 r. 
-Madnetic Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 01 września 2020 r. 
-Manager Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 października 2020 r. 
-Meanastronauts Spółka AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru od 20 listopada 2020 r. 
-Mobilway Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 29 września 2020 r. 
-Moonlit Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 14 lutego 2018 r. do 08 marca 2019 r. 
-Pentacle S.A.- Członek Organu Nadzoru od 11 lutego 2020 r. 
-Playway S.A.- Członek Organu Nadzoru od 20 stycznia 2016 r. do 27 listopada 2020 
-Polyslash S.A.- Członek Organu Nadzoru od 6 sierpnia 2019 r. 
-President Studio Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 23 października 2020 r. 
-Ritual Interactive Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 12 marca 2019 r. 
-Septarian Games Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 2 grudnia 2020 r. 
-Simrail Spółka Akcyjna - Członek Organu Nadzoru od 28 października 2020 r. 
-Soro Games - Członek Organu Nadzoru od 4 września 2020 r. 
-Stereo Games - Członek Organu Nadzoru od 21 września 2018 r. 
-UF Games S.A. - Członek Organu Nadzoru od 06 sierpnia 2020 r. 
-Ultimate Games - Członek Organu Nadzoru od 28 kwietnia 2017 r. 
-Woodland Games - Członek Organu Nadzoru od 21 maja 2020 r. 

 

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 
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nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 

 

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana: 

 

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej na okres do12 października 2022 r. 

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

 

Technik Elektronik, PJWSTK – Absolwent 

Prezes Zarządu CreativeFroge Games S.A. 

 

ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-05-19 
BAKED GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-07-07 
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-11-18 
BIG CHEESE STUDIO Sp. z o.o. - Członek Organu Nadzoru: 2020-04-02 
CONSOLE LABS SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2018-12-31 
CONSOLEWAY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-15 
CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Prezes Zarządu: 2019-04-04 
DEMOLISH GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-07-22 
DETALION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-04-22 
CreativeForge Games S.A.- Prezes Zarządu: 2019-04-25 - 2020-04-22 
DREAMWAY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-08 
FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-11-05 
GAME CRAFTERS STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-08 
GAMEBOOM VR Sp. z o.o. - Prezes Zarządu: 2019-01-11 - 2019-03-01 
GAMEFORMATIC SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-15 
GAMEPLANET SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-08-27 
GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2019-05-15 
GLIVI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-12-03 
MADNETIC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-01 
MANAGER GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-10-29 
MEANASTRONAUTS SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-11-20 
MOBILWAY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-29 
PENTACLE SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-02-11 
PLAY2CHILL SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-03-10 
RAGGED GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2018-10-05 
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RITUAL INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-11 
ROCKGAME SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2019-10-15 
SEPTARIAN GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-12-02 
SIMRAIL SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-10-28 
SORO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-09-04 
STEREO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2018-09-21 
TITAN GAMEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wspólnik: 2019-07-05 - 2020-05-07 
WOODLAND GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-05-21 

 

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących 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 o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 

 

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Ewelina Flodrowska – Członek Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana: 

 

Ewelina Flodrowska, Członek Rady Nadzorczej DeGenerals SA na okres do 12 października 2022 r. 

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Ewelina Karolina Flodrowska, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
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c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących 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 o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 

 

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana: 

 

Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej na okres do 12 października 2022 r. 

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

11.2019 – 08.2020  Ancient Games S.A., członek Rady Nadzorczej (rezygnacja nie zarejestrowana w 

KRS) 

07.2020 – obecnie Baked Games S.A. członek Rady Nadzorczej 
12.2018 – obecnie BC&Law Ltd., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 
03.2019 – obecnie BC FUND Marek Parzyński; Właściciel 
04.2020 – obecnie Creative Forge Games S.A. członek Rady Nadzorczej 
05.2020 – obecnie Delphine Group S.A.; członek Rady Nadzorczej 
09.2020 – obecnie Dreamway Games S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej 
11.2020 – obecnie Frozenway S.A. członek Rady Nadzorczej 
09.2020 – obecnie Game Crafters Studio S.A. przewodniczący Rady Nadzorcz ej 
08.2020 – obecnie Gameplanet S.A. członek Rady Nadzorczej 
11.2018 – obecnie Games Incubator Sp.z o.o., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 
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12.2019 – 10.2020 Gaming Factory S.A., członek Rady Nadzorczej (rezygnacja nie zarejestrowana w 

KRS) 

07.2019 – obecnie GK Capital S.A.; członek Rady Nadzorczej 
11.2018 – obecnie Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna; Wspólnik, Założyciel Działu Nowych Technologii 
05.2018 – obecnie Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii; współtwórca, a od 02.2019 
Członek Zarządu 
09.2020 – obecnie Mobilway S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej 

01.2020 – obecnie Nowe Technologie Informatyczne Sp.z o.o., Współwłaściciel 
02.2020 – obecnie PWAY Sp.z o.o., Współwłaściciel, Prezes Zarządu 
08.2020 – obecnie Rockgame S.A. członek Rady Nadzorczej 
12.2020 – obecnie  Steptarian Games S.A. członek Rady Nadzorczej 

10.2020 – obecnie Simrail S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej 
09.2020 – obecnie Soro Games S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej 
06.2020 – obecnie Ultimate Games S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
02.2016 – 11.2018 ANWIM S.A., Dyrektor ds. Projektów i Zakupów 
02.2006 – 01.2016 ANWIM S.A., Kierownik ds. Rozwoju Rynku  
 
WYKSZTAŁCENIE 
 
2018r. – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Doktoranckie, Katedra Prawa 
Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw 
1996 – 12.2001 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Magisterskie 
 Kierunek: Finanse i Bankowość, ukończone z wynikiem bardzo dobrym 
1999 – 10.2001 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Ścieżka Zarządzania Jakością, ukończona z 
wynikiem bardzo dobrym 
1996 – 06.2001 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia Magisterskie  
 Kierunek: Zarządzanie i Marketing, ukończone z wynikiem bardzo dobrym 

 

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących 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 o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 
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g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Jakub Trzebiński – Członek Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 

powołana: 

 

Jakub Władysław Trzebiński – Członek Rady Nadzorczej - 12 października 2022 r.  

 

b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

 

Od 2016 roku Wiceprezes PlayWay. Pełni funkcje COO oraz CMO. Z firmą związany od 2013 roku.  
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Polonistyki, specjalizacja Marketing | PR | Dziennikarstwo), 
studiował również na Wydziale Filozofii. Pisał m.in dla: Magazynu CD-ACTION, portalu Polygamia.pl, Magazynu 
FILM, portalu Stopklatka.pl, portalu Muzyka.pl, Magazynu LADOS.  
W PlayWay S.A. odpowiada m.in. za obecność globalnych marek w grach z serii Car Mechanic Simulator oraz 

Farm Expert, opiekę producencką nad tworzonymi przez firmę grami, nawiązywanie kontaktów i relacji z mediami, 

odkrywanie nowych zespołów deweloperskich, kontakty biznesowe. Autor koncepcji wielu gier, m.in. Cooking 

Simulator. 

 

100 GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Wspólnik: 2020-05-27 - 2020-07-02 
ART GAMES STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2017-08-17 - 2018-09-05 
ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2020-05-19 
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA -Członek Organu Nadzoru - 2020-11-18 
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Członek Organu Nadzoru - 
2020-04-02 
DEGENERALS SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru - 2018-01-05 
DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru -2020-07-28 
DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Członek Organu Nadzoru: 
2019-01-09 - 2020-07-31 
DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru - 2018-01-12 
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2017-09-05 - 2020-05-29 
FREEMIND SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru - 2019-03-06 
MD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Wspólnik 2019-08-22 - 2020-07-15 
MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2018-02-14 - 2020-10-28 
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2017-06-29 - 2020-02-10 
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Zarządu - 2016-01-20 
POLYSLASH SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2019-08-06 
RITUAL INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2019-03-12 
ROCKGAME SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2019-10-15 - 2020-08-31 
SONKA SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2017-11-06 
UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2018-08-06 - 2020-06-04 
ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Członek Organu Nadzoru: 2017-04-28 - 2020-06-19  
 

c) wskazanie czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego 

mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 



  Memorandum Informacyjne DeGenerals S.A.  

114 
 

 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących 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 o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art., 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w Spółkach prawa 

handlowego. 

 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i 

nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta: 

 

Wobec wskazanej osoby nie toczą się ani nie zostały zakończone postepowania cywilne, karne, administracyjne 

ani karno-skarbowe w okresie ostatnich 2 lat. 

 

g) informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez 

osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi 

interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy nie występują takie 

konflikty interesów, należy to wskazać: 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

 

21. Struktura akcjonariatu Spółki 

 

Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Spółki 

  

Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZA 

PlayWay S.A. 256 000 256 000 80,00% 80,00% 

Michał Karol Flodrowski  32 000 32 000 10,00% 10,00% 

Robert Maciej Pietrzko 32 000 32 000 10,00% 10,00% 

RAZEM 320 000 320 000 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
 

Przy założeniu sprzedaży przez inwestora wszystkich 30.000 Akcji serii A struktura akcjonariatu Emitenta 

prezentować się będzie następująco: 

 

Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZA 

PlayWay S.A. 226 000 226 000 70,62% 70,62% 

Michał Karol Flodrowski  32 000 32 000 10,00% 10,00% 

Robert Maciej Pietrzko 32 000 32 000 10,00% 10,00% 

Nowi akcjonariusze 30.000 30.000 9,38% 9,38% 

RAZEM 320 000 320 000 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
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VI. Sprawozdania finansowe 
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 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

1.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Nagłówek sprawozdania finansowego: 

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01 

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31 

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-04-09 

Kod Sprawozdania: 

Kod Systemowy: SFJINZ (1) 

wersja Schemy: 1-2 

value Of_: SprFinJednostkaInnaWZlotych 

Wariant Sprawozdania: 1 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 

Dane identyfikujące jednostkę: 

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania: 

Nazwa Firmy: DEGENERALS S.A. 

Siedziba: 

Województwo: ŁÓDZKIE 

Powiat: ŁODŹ 

Gmina: ŁÓDŹ 

Miejscowość: ŁÓDŹ 

Adres: 

Adres: 

Kraj: PL 

Województwo: ŁÓDZKIE 

Powiat: ŁODŹ 

Gmina: ŁÓDŹ 

Nazwa ulicy: AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Numer budynku: 133D 

Numer lokalu: 109 

Nazwa miejscowości: ŁÓDŹ 

Kod pocztowy: 92-318 

Nazwa urzędu pocztowego: ŁÓDŹ 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 

Kod PKD:

5821Z 

5829Z 

6201Z 

3240Z 

5819Z 

1820Z 

6311Z 

4741Z 

7740Z 

4791Z

Identyfikator podatkowy NIP: 7282825599 

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000711800 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

Data Od: 2019-01-01 

Data Do: 2019-12-31 
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Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe 
zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych: False 

Założenie kontynuacji działalności: 

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True 

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true 
- Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: True 

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim 
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: 

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),: 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o 
Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą. 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia 
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 
środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu 
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody 
liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 
ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej 
nieprzekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 
ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy - czyli wytworzone przez 
jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie 
korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad 
przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego 
okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty 
operacyjne. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności i zobowiązania w walutach obcych w 
momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej 
waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w 
dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub 
kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności 
lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności 
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych 
kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 
aktualizacji. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych 
na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 
zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: - 
faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub 
kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. 

ustalenia wyniku finansowego: 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik 
na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy 
rachunku zysków i strat. dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 
zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty 
należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. Wpływ walut na dewizowy 
rachunek bankowy wycenia się wg średniego kursu NBP , zaś rozchód waluty wyceniany jest metodą 
FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło, zgodnie z którą rozchód walut nastąpi w kolejności od 
najwcześniej otrzymanych do najpóźniej otrzymanych po kursach historycznych. Na dzień bilansowy 
środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają 
na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne 
wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej 
lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki 
wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 
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zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji 
własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia. W 
przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 
czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota 
lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa 
oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy 
na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 
sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z 
obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w 
uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których 
strata wynika. W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności 
równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych 
okresach sprawozdawczych. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą 
do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 
oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest 
różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Instrumenty 
finansowe Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji 
instrumentów finansowych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w 
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia 
kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w 
zamian innych składników majątkowych. Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg 
rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości 
otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz 
zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. 
Wykaz i sposób wyceny instrumentów finansowych w podziale na : a) przeznaczone do obrotu - nabyte 
w celu odsprzedaży w okresie do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania 
nabytego instrumentu - Wycena: Wartość godziwa* Różnica z przeszacowania wartości godziwej 
odnoszona jest na wynik finansowy. b) pożyczki udzielone i należności własne - niezależnie od terminu 
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie 
kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za 
wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne. Wycena : Skorygowana cena nabycia 
c) pożyczki udzielone i należności własne - pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka 
przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3 miesięcy, zalicza się do aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu. Wycena: Wartość godziwa*Różnica z przeszacowania wartości godziwej 
odnoszona jest na wynik finansowy d) Utrzymywane do terminu wymagalności - Niezakwalifikowane do 
pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte umowy/kontrakty 
ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w 
ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać 
te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne i nastąpi ich wykup oraz nabyte dłużne instrumenty 
finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (call), które odpowiednio dają stronom kontraktu 
prawo wykupu instrumentu przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że jednostka - 
pomimo posiadania opcji sprzedaży - zamierza i może utrzymać instrument do terminu wymagalności. 
Wycena: Skorygowana cena nabycia. e) Dostępne do sprzedaży - Pozostałe aktywa finansowe, 
niespełniające warunków zaliczenia do wcześniejszych kategorii. Wycena: Wartość godziwa* . Różnica z 
przeszacowania wartości godziwej odnoszona jest na wynik finansowy * składniki aktywów finansowych, 
dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo dla których 
wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny dokonuje się według: - 
aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, - aktywa finansowe, dla których nie jest 
ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia ustalonej w sposób określony przy wprowadzaniu 
instrumentów finansowych do ksiąg. Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych 
aktywów finansowych odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu 
sprawozdawczego. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się 
według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według 
skorygowanej ceny nabycia. Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone 
są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W przypadku aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji 
zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice 
ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochody 
wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica 
między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach 
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odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument 
zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a 
zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument 
zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a 
zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na 
wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia. 

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem EPUAP. 

Bilans: 

 
Kwota na dzień 

kończący bieżący 
rok obrotowy (2019) 

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy (2018) 

Przekształcone dane 
porównawcze za 

poprzedni rok obrotowy 

Aktywa razem 586 724,67 377 540,14 0,00 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 

1. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale, prawa do lokali i 
obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

0,00 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 
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– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 586 724,67 377 540,14 0,00 

I. Zapasy 561 277,55 322 221,43 0,00 

1. Materiały 0,00 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 561 277,55 322 221,43 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 7 633,31 2 557,46 0,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 
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b) inne 0,00 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 7 633,31 2 557,46 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

423,23 39,51 0,00 

– do 12 miesięcy 423,23 39,51 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 

7 210,08 2 517,95 0,00 

c) inne 0,00 0,00 0,00 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 17 813,81 52 371,25 0,00 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 813,81 52 371,25 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 

c) Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

17 813,81 52 371,25 0,00 

– środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

17 813,81 52 371,25 0,00 

– inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 390,00 0,00 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 
podstawowy 

0,00 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 586 724,67 377 540,14 0,00 

A. Kapitał (fundusz) własny 243 981,98 272 909,03 0,00 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 320 000,00 320 000,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 0,00 

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną 

0,00 0,00 0,00 
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udziałów (akcji) 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

– tworzone zgodnie z umową (statutem) 
spółki 

0,00 0,00 0,00 

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 090,97 -3,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto -28 927,05 -47 087,97 0,00 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

342 742,69 104 631,11 0,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

0,00 0,00 0,00 

– długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

– krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 

– długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

e) inne 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 342 742,69 104 631,11 0,00 

1. Zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych 

338 221,71 101 284,16 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 
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b) inne 338 221,71 101 284,16 0,00 

2. Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

0,00 0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek 

4 520,98 3 346,95 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

1 667,99 1 186,95 0,00 

– do 12 miesięcy 1 667,99 1 186,95 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

2 374,74 2 160,00 0,00 

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 

i) inne 478,25 0,00 0,00 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

– długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

– krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Rachunek zysków i strat: 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy): 

 
Kwota na dzień 

kończący bieżący 
rok obrotowy (2019) 

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy (2018) 

Przekształcone dane 
porównawcze za 

poprzedni rok obrotowy 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

238 666,12 322 611,43 0,00 

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

0,00 0,00 0,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna) 

238 666,12 322 611,43 0,00 
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III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 258 544,23 368 183,34 0,00 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 471,64 5 532,37 0,00 

III. Usługi obce 117 747,72 158 831,71 0,00 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 40,35 0,00 0,00 

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 136 712,12 203 491,00 0,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia, w tym: 

3 572,40 0,00 0,00 

– emerytalne 0,00 0,00 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 328,26 0,00 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -19 878,11 -45 571,91 0,00 

D. Pozostałe przychody operacyjne 3,53 2,30 0,00 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 3,53 2,30 0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,57 3,16 0,00 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 1,57 3,16 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D–E) 

-19 876,15 -45 572,77 0,00 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 

a) Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

b) Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 

– w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 
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III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych 

0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 9 050,90 1 515,20 0,00 

I. Odsetki, w tym: 8 956,30 1 284,16 0,00 

– dla jednostek powiązanych 8 937,35 1 284,16 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych 

0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 94,60 231,04 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -28 927,05 -47 087,97 0,00 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -28 927,05 -47 087,97 0,00 

 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym: 

 
Kwota na dzień 

kończący bieżący 
rok obrotowy (2019) 

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy (2018) 

Przekształcone dane 
porównawcze za 

poprzedni rok obrotowy 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

272 909,03 319 997,00 0,00 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 0,00 

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

272 909,03 319 997,00 0,00 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu 

320 000,00 320 000,00 0,00 

1. Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego 

0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 

2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
koniec okresu 

320 000,00 320 000,00 0,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

1. Zmiany kapitału (funduszu) 0,00 0,00 0,00 
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zapasowego 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 

– podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 

– podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 

0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego 
na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na początek okresu – zmiany przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

1. Zmiany kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny 

0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 

2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

1. Zmiany pozostałych kapitałów 
(funduszy) rezerwowych 

0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

-47 090,97 -3,00 0,00 

1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

-47 090,97 0,00 0,00 

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 0,00 

2. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

-47 090,97 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

... 0,00 0,00 0,00 

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -47 090,97 0,00 0,00 

4. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

-47 090,97 3,00 0,00 
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– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

– korekty błędów 0,00 0,00 0,00 

5. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

-47 090,97 3,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 

0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

... 0,00 0,00 0,00 

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -47 090,97 3,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

-47 090,97 -3,00 0,00 

6. Wynik netto -28 927,05 -47 087,97 0,00 

a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 

b) strata netto -28 927,05 47 087,97 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

243 981,98 272 909,03 0,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

243 981,98 272 909,03 0,00 

Rachunek przepływów pieniężnych: 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia): 

 
Kwota na dzień 

kończący bieżący 
rok obrotowy (2019) 

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy (2018) 

Przekształcone dane 
porównawcze za 

poprzedni rok 
obrotowy 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

   

I. Zysk (strata) netto -28 927,05 -47 087,97 0,00 

II. Korekty razem -233 630,39 -320 537,78 0,00 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 937,55 1 284,16 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów -239 056,12 -322 221,43 0,00 

7. Zmiana stanu należności -5 075,85 -2 557,46 0,00 

8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

1 174,03 3 346,95 0,00 

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

390,00 -390,00 0,00 

10. Inne korekty 0,00 0,00 0,00 
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III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I±II) 

-262 557,44 -367 625,75 0,00 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

   

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 

– spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

0,00 0,00 0,00 

– odsetki 0,00 0,00 0,00 

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I–II) 

0,00 0,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

   

I. Wpływy 228 000,00 100 000,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji 
akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 228 000,00 100 000,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 
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1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 

0,00 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 
wydatki z tytułu podziału zysku 

0,00 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 

0,00 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I–II) 

228 000,00 100 000,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III±B.III±C.III) 

-34 557,44 -267 625,75 0,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

-34 557,44 -267 625,75 0,00 

– zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 52 371,25 319 997,00 0,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F±D), w tym: 

17 813,81 52 371,25 0,00 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 

Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

Opis: Nota zmiana stanu zapasów 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_zmiana_stanu_zapasow.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_zmiana_stanu_zapasow.pdf 

Opis: Nota rachunek VAT 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_rachunek_VAT.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_rachunek_VAT.pdf 

Opis: Nota RMK 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_Rozliczenia_miedzyokresowe.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie 
Base64: Nota_Rozliczenia_miedzyokresowe.pdf 

Opis: Nota dane o strukturze kapitalu podstawowego 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_dane_o_strukturze_kapitalu_podstawowego.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie 
Base64: Nota_dane_o_strukturze_kapitalu_podstawowego.pdf 

Opis: Nota kapitaly 

https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/saqInUKw/Nota_zmiana_stanu_zapasow.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/nBF9CwQ0/Nota_rachunek_VAT.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/vBpRjeh9/Nota_Rozliczenia_miedzyokresowe.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/sA7jEpBj/Nota_dane_o_strukturze_kapitalu_podstawowego.pdf
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Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_kapitaly.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_kapitaly.pdf 

Opis: Nota przychody 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_przychody.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_przychody.pdf 

Opis: Nota kursy walut do wyceny 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_kursy_walut_do_wyceny.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_kursy_walut_do_wyceny.pdf 

Opis: Nota zatrudnienie 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota__zatrudnienie.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota__zatrudnienie.pdf 

Opis: Nota propozycja pokrycia straty 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_Propozycja_pokrycia_straty.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie 
Base64: Nota_Propozycja_pokrycia_straty.pdf 

Opis: Nota wynagrodzenie bieglego 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_wynagrodzenie_bieglego.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: Nota_wynagrodzenie_bieglego.pdf 

Opis: Nota naklady na niefinansowe aktywa trwale 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_nr_naklady_na_niefinansowe_aktywa_trwale.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie 
Base64: Nota_nr_naklady_na_niefinansowe_aktywa_trwale.pdf 

Opis: Nota zdarzenia po dniu bilansowym 

Załączony plik: 

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: Nota_zdarzenia_po_dniu_bilansowym.pdf 

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie 
Base64: Nota_zdarzenia_po_dniu_bilansowym.pdf 

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym 
(zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.: 

 
Rok bieżący 

(2019) 
Rok poprzedni 

(2018) 

 
Wartość 
łączna 

Wartość 
łączna 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -28 927,05 -47 087,97 

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy 
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym: 

3,00 0,00 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

3,00 0,00 

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 0,00 0,00 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 0,00 0,00 

https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/BlA5kw72/Nota_kapitaly.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/sRAg4F4A/Nota_przychody.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/4incYCG5/Nota_kursy_walut_do_wyceny.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/pPHBRatp/Nota__zatrudnienie.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/xUfYhhi3/Nota_Propozycja_pokrycia_straty.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/R1urDsKO/Nota_wynagrodzenie_bieglego.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/QOaXolM5/Nota_nr_naklady_na_niefinansowe_aktywa_trwale.pdf
https://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/11/12/nNFeA0XR/Nota_zdarzenia_po_dniu_bilansowym.pdf
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20.000 zł) 

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach 
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 

0,00 0,00 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

0,00 0,00 

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice 
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym: 

9 755,74 0,00 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

9 755,74 0,00 

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w 
tym: 

0,00 158,72 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

0,00 158,72 

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w 
księgach lat ubiegłych, w tym: 

0,00 0,00 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

0,00 0,00 

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 14,72 

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 
20.000 zł) 

0,00 14,72 

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -19 174,31 -46 943,97 

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00 
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21.2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
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2. Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku nie było 
przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 

2.1. Bilans 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019 

 

 

 

           

    AKTYWA      

A. AKTYWA TRWAŁE      

I. Wartości niematerialne i prawne      

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych      

2. Wartość firmy      

3. Inne wartości niematerialne i prawne      

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      

II. Rzeczowe aktywa trwałe      

1. Środki trwałe       

  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)      

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      

  c) urządzenia techniczne i maszyny      

  d) środki transportu      

  e) inne środki trwałe      

2. Środki trwałe w budowie      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie      

  1. Od jednostek powiązanych      

  2. Od pozostałych jendostek      

III. Należności długoterminowe      

1. Od jednostek powiązanych      

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 
     

3. Od pozostałych jednostek      

IV. Inwestycje długoterminowe      

1. Nieruchomości      

2. Wartości niematerialne i prawne      

3. Długoterminowe aktywa finansowe      

  a) w jednostkach powiązanych      

    - udziały lub akcje      

    - inne papiery wartościowe      

    - udzielone pożyczki      

    - inne długoterminowe aktywa finansowe      

  
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
     

    - udziały lub akcje      

    - inne papiery wartościowe      

    - udzielone pożyczki      

    - inne długoterminowe aktywa finansowe      

  c) w pozostałych jednostkach      

    - udziały lub akcje      

    - inne papiery wartościowe      

    - udzielone pożyczki      

    - inne długoterminowe aktywa finansowe      

4. Inne inwestycje Długoterminowe      

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe      

B. AKTYWA OBROTOWE 2 387 001,65 588 947,22  

I. Zapasy 51 732,45 500 909,13  

1. Materiały      

2. Półprodukty i produkty w toku          50 958,43 zł         500 909,13 zł   
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3. Produkty gotowe      

4. Towary      

5. Zaliczki na dostawy 774,02     

II. Należności krótkoterminowe 197 728,83 6 239,60  

1. Należności od jednostek powiązanych      

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:      

    - do 12 miesięcy      

    - powyżej 12 miesięcy      

  b) inne      

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
     

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:      

    - do 12 miesięcy      

    - powyżej 12 miesięcy      

  b) inne      

3. Należności od pozostałych jednostek 197 728,83 6 239,60  

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 86 956,42 323,79  

    - do 12 miesięcy 86 956,42 323,79  

    - powyżej 12 miesięcy      

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
110 490,91 5 914,25  

  c) inne 281,50 1,56  

  d) dochodzone na drodze sądowej      

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 137 440,35 81 785,29  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 137 440,35 81 785,29  

  a) w jednostkach powiązanych      

    - udziały lub akcje      

    - inne papiery wartościowe       

    - udzielone pożyczki      

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

  b) w pozostałych jednostkach      

    - udziały lub akcje      

    - inne papiery wartościowe       

    - udzielone pożyczki      

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 137 440,35 81 785,29  

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 137 440,35 81785,29  

    - inne środki pieniężne      

    - inne aktywa pieniężne      

2. Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100,02 13,2  

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY      

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE      

AKTYWA RAZEM: 2 387 001,65 588 947,22  

      

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019 

 

 

 

    PASYWA      

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 372 626,17 251 080,17  

I.   Kapitał (fundusz) podstawowy 320 000,00 320 000,00  

II.  Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:      

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)     
 

III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:      

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej      

IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:      

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki      

- na udziały (akcje) własne      

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -76 018,02 -47 090,97  
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VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 2 128 644,19 -21 828,86  

VII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 14 375,48 337 867,05  

I.  Rezerwy na zobowiązania      

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      

     - długoterminowa      

     - krótkoterminowa      

  3. Pozostałe rezerwy      

     - długoterminowa      

     - krótkoterminowa      

II. Zobowiązania długoterminowe      

  1. Wobec jednostek powiązanych      

  
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
  

  
 

  3. Wobec pozostałych jednostek      

    a) kredyty i pożyczki      

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

    c) inne zobowiązania finansowe      

    d) zobowiązania wekslowe      

    e) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 375,48 337 867,05  

  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 335 170,32  

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      

       - do 12 miesięcy      

       - powyżej 12 miesięcy      

    b) inne   335 170,32  

  2.  
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale     
 

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      

       - do 12 miesięcy      

       - powyżej 12 miesięcy      

    b) inne      

  3.  Wobec pozostałych jednostek 14 375,48 2 696,73  

    a) kredyty i pożyczki      

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

    c) inne zobowiązania finansowe      

    d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 023,78 775,42  

       - do 12 miesięcy 5 023,78 775,42  

       - powyżej 12 miesięcy      

    e) zaliczki otrzymane na dostawy      

    f) zobowiązania wekslowe      

    
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 9 351,70 1 921,31 
 

    h) z tytułu wynagrodzeń      

    i) inne      

  4. Fundusze specjalne      

IV. Rozliczenia międzyokresowe      

  1. Ujemna wartość firmy      

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe      

     - długoterminowe      

     - krótkoterminowe      

PASYWA RAZEM: 2 387 001,65 588 947,22  

 

2.2. Rachunek Zysków i Strat 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2020 
do 30.09.2020 

Od 01.07.2019 
do 30.09.2019 

Od 01.01.2020 
do 30.09.2020 

Od 01.01.2019 
do 30.09.2019 

 

  

  

A 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, 

717 228,04 59 332,54 2 812 337,27 178 310,90  
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    w tym: od jednostek powiązanych           

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 666 369,63 0,00 3 322 556,37     

  II.  
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna) 

50 858,41 59 332,54 -510 219,10 178 310,90  
 

  III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

0,00 0,00      
 

  IV. 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 0,00      
 

B. Koszty działalności operacyjnej 208 092,83 62 811,27 418 598,17 194 158,25   

  I. Amortyzacja 0,00 0,00       

  II.  Zużycie materiałów i energii 31 174,85 2,79 34 941,90 309,05   

  III. Usługi obce 64 391,98 27 762,41 179 019,34 89 117,91   

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  830,54 0,13 1 239,97 40,35   

     - podatek akcyzowy           

  V. Wynagrodzenia 108 295,66 33 753,00 194 685,32 103 398,00   

  VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

3 399,80 1 292,94 8 711,64 1 292,94  
 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00       

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00       

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 509 135,21 -3 478,73 2 393 739,10 -15 847,35   

D. Pozostałe przychody operacyjne 1,12 1,18 2,65 2,70   

  I. 
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

         
 

  II.  Dotacje           

  III. 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

         
 

  IV. Inne przychody operacyjne 1,12 1,18 2,65 2,70   

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,82 0,05 2,76 0,61   

  I. 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

         
 

  II.  
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

         
 

  III. Inne koszty operacyjne 1,82 0,05 2,76 0,61   

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 509 134,51 -3 477,60 2 393 738,99 -15 845,26   

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00   

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:           

     a) od jednostek powiązanych, w tym:           

    
- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

         
 

    b) od jednostek pozostałych, w tym:           

    
- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

         
 

  II. Odsetki, w tym:           

     - od jednostek powiązanych           

  III. 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym: 

         
 

    - w jednostkach powiązanych           

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji           

  V. Inne           

H. Koszty finansowe 57 766,35 3 847,38 49 461,80 5 983,60   

  I. Odsetki, w tym: 601,00 3 753,02 4 235,61 5 904,91   

     - dla jednostek powiązanych 0,00 3 753,02 2 682,61 5 886,16   

  II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów           
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finansowych, w tym: 

    - w jednostkach powiązanych           

  III. Aktualizacja wartości inwestycji           

  IV. Inne   57 165,35 94,36 45 226,19 78,69  

I. Wynik brutto (I+/-J) 451 368,16 -7 324,98 2 344 277,19 -21 828,86   

J. Podatek dochodowy 34 438,00   215 633,00     

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

         
 

L. Wynik netto (K-L-M) 416 930,16 -7 324,98 2 128 644,19 -21 828,86   

 

2.3. Rachunek Przepływów Pieniężnych  

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2020 
do 30.09.2020 

Od 01.07.2019 
do 30.09.2019 

Od 01.01.2020 
do 30.09.2020 

Od 01.01.2019 
do 30.09.2019 

 

 

 

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

 

I. Zysk (strata) netto 416 930,16 -7 324,98 2 128 644,19 -21 828,86  

II. Korekty razem -198 423,08 -56 495,44 331 886,67 -176 757,10  

  1. Amortyzacja          

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych          

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)          

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej          

  5. Zmiana stanu rezerw          

  6. Zmiana stanu zapasów -50 958,43 -59 345,77 509 545,10 -178 687,70  

  7. Zmiana stanu należności -111 652,38 6 429,68 -190 095,52 3 682,14  

  
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów 
-35 912,29 -18,68 9 854,50 650,22  

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 100,02 13,23 -100,02 376,80  

  10. Inne korekty 0,00 -3 573,90 2 682,61 -2 778,56  

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I +/-II) 

218 507,08 -63 820,42 2 460 530,86 -198 585,96  

B. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

         

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00  

  
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
         

  
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
         

  3. Z aktywów finansowych, w tym:          

    a) w jednostkach powiązanych          

    b) w pozostałych jednostkach          

    -zbycie aktywów finansowych          

    - dywidendy i udziały w zyskach          

  
  - spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
         

    - odsetki          

    - inne wpływy z aktywów finansowych          

  4. Inne wpływy inwestycyjne          

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00  

  
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
         

  
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 
         

  3. Na aktywa finansowe, w tym:          

    a) w jednostkach powiązanych          
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    b) w pozostałych jednostkach          

    - nabycie aktywów finansowych          

    - udzielone pożyczki długoterminowe          

  4. Inne wydatki inwestycyjne          

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

         

I. Wpływy 0,00 98 000,00 40 000,00 228 000,00  

  
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 

i innych instrumentów kapitałowych 
         

  2. Kredyty i pożyczki 0,00 98 000,00 40 000,00 228 000,00  

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych          

  4. Inne wpływy finansowe          

II. Wydatki 0,00 0,00 380 904,32 0,00  

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych          

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli          

  
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 

tytułu podziału zysku 
         

  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 368 000,00    

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych          

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych          

  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
         

  8. Odsetki 0,00 0,00 12 904,32    

  9. Inne wydatki finansowe          

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

0,00 98 000,00 -340 904,32 228 000,00  

D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-
B.III+/-C.III) 

218 507,08 34 179,58 2 119 626,54 29 414,04  

E. 
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 
W TYM 

218 507,08 34 179,58 2 119 626,54 29 414,04  

  
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

         

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 918 933,27 47 605,71 17 813,81 52 371,25  

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-
D), W TYM 

2 137 440,35 81 785,29 2 137 440,35 81 785,29  

  - o ograniczonej możliwości dysponowania          

 

2.4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym  

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019 

 

 

 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 243 981,98 272 909,03  

  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

  b) korekty błędów podstawowych      

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 243 981,98 272 909,03  

  1. Kapitał podstawowy na początek okresu 320 000,00 320 000,00  

   1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00  

     a) zwiększenia (z tytułu)      

      - wydania udziałów (emisji akcji)      

      - inne      

     b) zmniejszenia (z tytułu)      

      - umorzenia udziałów (akcji)      

      - inne      

   1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 320 000,00 320 000,00  

  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -47 090,97 -3,00  

   5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu      

     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
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     b) korekty błędów podstawowych      

   5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach      

     a) zwiększenia (z tytułu)      

      - podziału zysku z lat ubiegłych      

      - …      

     b) zmniejszenia (z tytułu)      

      - …      

   5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      

   5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 47 090,97 3,00  

     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

     b) korekty błędów podstawowych      

   5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 47 090,97 3,00  

     a) zwiększenia (z tytułu)      

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 28 927,05 47 087,97  

      - …      

     b) zmniejszenia (z tytułu)      

      - …      

   5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 76 018,02 47 090,97  

   5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -76 018,02 -47 090,97  

  6. Wynik netto 2 128 644,19 -21 828,86  

  a) zysk netto 2 128 644,19    

  b) strata netto   -21 828,86  

  c) odpisy z zysku      

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 372 626,17 251 080,17  

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

2 372 626,17 251 080,17  
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VII. Załączniki 
1.  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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2. Statut 

STATUT  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

 

Założyciele Spółki 

Założycielami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------- 

- PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-702 Warszawa, ulica Bluszczańska 76 

paw. 6, posiadająca REGON 142985260 i NIP 5213609756, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389477,------------------------------------------------------------

------------------------- 

- Michał Karol Flodrowski,---------------------------------------------------------------------------- 

- Robert Maciej Pietrzko.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Firma 

§ 1  

4. Firma Spółki brzmi: DeGenerals Spółka Akcyjna.------------------------------------------------ 

5. Spółka może używać skrótu: DeGenerals S.A.---------------------------------------------------- 

6. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.------------------- 

 

Siedziba 

§ 2  

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.--------------------------------------------------------------------- 

 

Obszar i zakres działania 

§ 3  

3. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.------- 

4. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, 

spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

------------------------------------------------------------- 

 

Czas trwania Spółki  

§ 4  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------- 

 

 

Przedmiot działalności Spółki  

§ 5  

3. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:----------------------------------------------------------- 

23. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---------------- 

24. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,--------------------------------- 

25. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,--------------------------------------------------------------- 

26. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,------------------------- 

27. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,--------------------------------------------------------------- 

28. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,------------------------------------------- 

29. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-------- 
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30. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,------------------------------ 

31. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,------------------------------------------------------ 

32.  PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,------------------

-------------------------------------------------------------- 

33. PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------ 

34.  PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,---------

----------------------------------------------------- 

35.  PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,----------

------------------------------------------------------------------------------ 

36.  PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,---- 

37.  PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność,--------------------------------------------------------------------------- 

38.  PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----------

-------------------------------------------------------------------------- 

39.  PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet),---------------------------------------------------------------------- 

40.  PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,------------

------------------------------------------------------------------------------- 

41.  PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim,--------------------------------------- 

42.  PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami,---------------------------------------------------------------------- 

43.  PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi,------------------------------------------------------------------- 

44.  PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.------------------------------------------- 

4. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie 

takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.---------------------------------

------------------ 

 

Kapitał zakładowy  

§ 6  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 320.000 

(trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A320000 o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości.- 

Akcje 

§7 

4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

5. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.------------------------- 

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.------------------------------------------- 
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Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego 

§ 8  

7. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.------------

------------------------------------------------------------------ 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony 

również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków 

określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------ 

9. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----------

------------------------------------------------------------------------------- 

10. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie 

części akcji.------------------------------------------------------------------------ 

11. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.----------------------- 

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ (trzy 

czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----------------

------------------------------------------------------ 

 

Umorzenie akcji  

§ 9  

5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.---------------

--------------------------------------------------------------------- 

6. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd 

zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.----

----------------------------------------------------------- 

7. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego.--------- 

8. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.---------------- 

 

Organy Spółki  

§ 10 

Organami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza,--------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Zarząd.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Walne Zgromadzenie  

§11 

7. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.--------------------------------- 

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego.-------------------------------------------------- 

9. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w 

Hornówku, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.-------

--------------------------------------------------------- 
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10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego 

postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających 

przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

uprawniona jest Rada Nadzorcza.--------------------- 

11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 

12. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia.--------------------- 

 

§12 

15. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-------------------

----------------------------------------------------------------------- 

16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.------ 

17. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 

(czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 

21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 

złożone w postaci elektronicznej.----------------------------------------------------------- 

18. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka 

będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

Walnego Zgromadzenia.------------ 

19. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają:----------------------------------------------------------------- 

17. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy,--------------------------------------- 

18. podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie 

daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,--------------------

----------------------------------------------- 

19. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------

------------------------------------------------------------------ 

20. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---------- 

21. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------------------------------- 

22. likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,------------------------------------------------ 

23. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych 

wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,-------------- 
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24. nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 

Kodeksu spółek handlowych; ---------------------------------------------- 

25. zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału 

zakładowego,--------------------------------------------------------------------------- 

26. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,---------------------------------------------- 

27. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,------------------------------- 

28. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-------------------------------------------- 

29. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,---------------------------------------------------- 

30. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dnia dywidendy),--------------------------------------- 

31. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,------------------------------------------------- 

32. podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz 

rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.-----------------------------

--------------------------------------------------- 

20. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają 

większością ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki 

surowsze.----------------------------------------------- 

21. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu 

wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- 

22. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana 

jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, 

jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie 

trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. --------------- 

23. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-------

----------------------------------------------------------------------------------- 

24. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, 

a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------- 

25. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest 

ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ----------------------

----------------------------------------------- 

26. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów 

„za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.---

------------------------------------------------- 

27. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego 

na Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------ 

28. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub 

części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 

oddanych. ------------------------------------ 

 

§13 
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4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z 

członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia.-------- 

5. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. ------------------- 

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego 

Walnego Zgromadzenia. ------------------- 

 

Rada Nadzorcza  

§14 

19. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej 

przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej 

pełnienie funkcji komitetu audytu.--------------------------- 

20. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.-------------------------- 

21. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.--------------------- 

22. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być 

ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------ 

23. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył 

posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.-------------------------------------- 

24. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku 

obrotowym.------------------------------------------------------------------------------ 

25. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa 

lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje 

nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------

------- 

26. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.-------- 

27. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać 

sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza 

uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie 

uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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28. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej 

członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad.--------------------------------------------------------- 

29. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny 

Członek Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------- 

30. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co 

nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.------------- 

31. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------ 

32. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. 

Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.--------------- 

33. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest 

tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, 

pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka 

Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.------------------------------------ 

34. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym 

powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 

przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-------------------------------------------------------

------------------- 

35. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia 

kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na 

temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----------------------------------------------

--------- 

36. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w 

tym:-------------------------------------------------------------------- 

7. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,------------------------

---------------------- 

8. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 

członkami,---------------------------------------------------------------- 

9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,----------------------------------------------------------- 

10. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------- 

11. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----------------------

----------------------------------------------------------------------- 

12. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz 

Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.----- 

 

Zarząd 

§15 

17. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 

sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, 

niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady 



  Memorandum Informacyjne DeGenerals S.A.  

158 
 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.  

18. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 

Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -------------------

--------------------------------------------- 

19. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na 

następną kadencję. ---------------------------------------------------------------- 

20. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----------------------

---------------------------------------------------- 

21. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

22. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje 

głos Prezesa Zarządu.------------------------------------------------ 

23. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu 

został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest 

przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.---------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

24. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z 

członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 

(siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny 

sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie 

posiedzenia poza siedzibą Spółki. ------------------------- 

25. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o 

terminie i miejscu posiedzenia. ------------------------------------------------- 

26. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura 

może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane 

przez jednego członka Zarządu.------ 

27. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, 

upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.---------------------------------------------

------------------------------------------ 

28. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez 

Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do 

dokonywania takich czynności prawnych.------- 

29. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i 

ustala im wynagrodzenie.----------------------------------------------- 

30. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:------------------------------------------------------------- 

c. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,---------------------------------- 

d. w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.--- 

31. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o 

możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 

uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.- 

32. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie 

Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------

---------------------------------------------- 
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Udział w zysku i fundusze Spółki  

§16 

6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ------

---------------------------------------- 

7. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:--------------------------------------------------- 

4. kapitał zakładowy,-------------------------------------------------------------------------------- 

5. kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------------------------------- 

6. fundusz rezerwowy.------------------------------------------------------------------------------ 

8. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie 

poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-------------

---------------------------------------------------- 

9. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.--- 

10. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 

8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał 

ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------

---------- 

 

Dywidenda 

§17 

3. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 

miesięcy, licząc od tego dnia.---------------------- 

4. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-------- 

 

Rachunkowość 

§ 18 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa.-------------------------------------------------------- 

 

Rok obrotowy  

§ 1 9  

3. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.----

----------------------------------------------------------------------------------- 

4. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i 

przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----------------

---------------------------------------------------------- 

 

Postanowienia końcowe  

§ 2 0  

2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.----------- 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych.------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych 
przez Sąd 

Dnia 04 grudnia 2020 roku, Aktem Notarialnym rep. A nr. 3833/2020, sporządzonym przez Jadwigę 

Zacharzewską, notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z 

notariuszem Anną Nieżyńską, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, podjęto uchwałę numer 5, 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana zostanie wprowadzona w 

życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 
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W dalszej części protokołu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6 w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
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Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje, Akcje serii A, 
Od 25.600 do 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1 PLN 

każda będących przedmiotem Oferty Publicznej 

Alternatywny System Obrotu, 

ASO, NewConnect, Rynek 

NewConnect, NC 

Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, 

Cena Sprzedaży 
Cena sprzedaży Akcji przez Oferującego w Ofercie Publicznej wynosząca 340 PLN za jedną 

Akcję  

DLC 
Ang.: downloadable content – produkt stanowiący rozszerzenie gry komputerowej, 

udostępniany przez wydawcę za pośrednictwem Internetu 

DM INC 

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004 

DeGenerals, DeGenerals S.A., 

Emitent, Spółka, spółka 

zależna, Studio 

DeGenerals S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133D/109, 92-

318 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711800 

Early Access 

Wczesny dostęp – model finansowania gier komputerowych, w którym gracz kupuje 

nieukończoną jeszcze produkcję. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży gry znajdującej się we 

wczesnej fazie produkcji są najczęściej przeznaczane na ukończenie procesu jej tworzenia. 

EUR, euro Euro — jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 

Wartościowych 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa PlayWay, Grupa 

PlayWay S.A., Grupa PLW, 

Grupa Kapitałowa PlayWay, 

Grupa Kapitałowa PlayWay 

S.A., Grupa Kapitałowa PLW, 

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, których jednostką dominująca jest spółka 

PlayWay Spółka Akcyjna 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis 

lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje 

IP ang. intellectual property – własność intelektualna 

KDPW, Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 

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

Kodeks spółek handlowych, 

KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z 

późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum, Memorandum 

Informacyjne 

Dokument sporządzany w związku z niniejszą ofertą publiczną Akcji na podstawie art. 37b 

Ustawy o ofercie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać Memorandum informacyjne (Dz.U. z 

2020, poz. 1053)Memorandum 

NBP Narodowy Bank Polski 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, NWZ, NWZA 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta  

Oferta Publiczna Oferta publiczna Akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego 

Oferujący, PlayWay, Spółka 

Dominująca, PLW 

PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 lok 6, 00-712 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000389477 

Patch Program zainstalowany w grze, stworzony do usuwania błędów 

PLN, zł, złoty Złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu, Regulamin 

ASO, Regulamin NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rejestr Sponsora Emisji 
Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę 

inwestycyjną, na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowałi Akcji na 
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swoich indywidualnych rachunkach papierów wartościowych 

Rozporządzenie MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

roku 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 w sprawie prospektu 

emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

Rozporządzenie w Sprawie 

Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000711800 

Statut, Statut Emitenta, Statut 

Spółki 
Statut Emitenta 

Steam Platforma dystrybucji gier cyfrowych (https://www.store.steampowered.com) 

USD Dolar amerykański — jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1500 z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 

obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

89 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1076) z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 

ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 623, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 815z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 

r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

TS Gra komputerowa Tank Squad tworzona przez Emitenta 

TMS Gra komputerowa Total Mechanic Simulator stworzona przez Emitenta 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. 

zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

Walne Zgromadzenie, WZA Walne Zgromadzenie Emitenta 

Wishlista, Wishlista Steam, 

Wishlyst 

Wishlista na platformie Steam pokazuje jakim zainteresowaniem cieszy się dany tytuł przed 

premierą. Potencjalni gracze deklarują chęć zakupu produktu. 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, ZWZ 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta  

 

 


