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Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o
nabyciu akcji spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami
(„Memorandum Informacyjne”) sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki DeGenerals S.A. jest jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”).

W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia Memorandum Informacyjne na swojej stronie internetowej (www.degenerals.com).
Memorandum jest również dostępne na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego INC S.A. (www.dminc.pl) oraz podmiotu
oferującego akcje – PlayWay S.A. (www.playway.com).
Na mocy art. 37b Ustawy o ofercie publicznej, 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.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji
dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi
porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one
charakter wyłącznie informacyjny.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Kanady, Australii i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może
podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do
składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale odnoszą się do przyszłości. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące
się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, że przewidywania te zostaną spełnione.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani
zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Deweloper 
gier o tematyce 

historyczno-militarnej

Sukces 
komercyjny

>127tys.

sztuk

3 pre-produkcje 
w toku

Kontynuacja 
TMS + 2 DLC

Doświadczony 
zespół deweloperski

Główny 
akcjonariusz

Początek procedury 
1 kw. 2021 r.
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Kluczowi ludzie
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Robert Pietrzko
Prezes Zarządu

zdjęcie

• Project Manager Tank 
Mechanic Simulator 

• Doświadczony programista
• Pasjonat historii II wojny 

światowej oraz wojskowości

Michał Flodrowski
Lead Art Designer

• Project Manager Tank Mechanic 
Simulator

• Doświadczony grafik oraz 
projektant gier

• Pasjonat wojskowości, miłośnik 
historii

Pozostałe kluczowe osoby:

Programista - Cechuje go bardzo duża wiedza o projekcie TMS oraz
ogólna wiedzę techniczną. Posiada wyższe wykształcenie i
umiejętności programowania w językach: C# / C++ / C.

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.

Programista - główny programista przy Tank Squad. Posiada dużą
wiedzę programistyczną.

Artysta Efektów Wizualnych – Studiował na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu na kierunku Animacja.
Specjalista ds. efektów specjalnych przy Tank Squad. Tworzy
istotną część zespołu, a jego wkład w grę TS jest kluczowy dla
końcowego efektu. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży.

Emitent poza wskazanymi osobami
kluczowymi, na dzień 30 września 2020
roku, współpracował z 22 osobami.
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Historia DeGenerals
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Data Wydarzenie 

12 października 2017 Założenie spółki DeGenerals

11 stycznia 2018 Zakup praw własności do tytułu Tank Mechanic Simulator (TMS) od PlayWay S.A.

28 sierpnia 2018 –
20 stycznia 2020 

Zawarcie czterech umów pożyczki z głównym akcjonariuszem. Wszystkie pożyczki zostały opłacone, 
zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej.

3 września 2019 –
23 września 2020

Podpisanie umów na wykonanie portów gry TMS z podmiotami: Circle Games S.A., Console Labs S.A., 
Ultimate Games S.A., GameFormatic S.A.

20 lutego 2020 Premiera gry Tank Mechanic Simulator na platformie Steam (PC)

Lipiec 2020 Rozpoczęcie prac nad grą Tank Squad

27 sierpnia 2020 Premiera gry TMS na platformie Nintendo Switch

28 sierpnia 2020
Decyzją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydano pozytywną Interpretacja Indywidualną w 

zakres przyznania Spółce prawa do ulgi podatku dochodowego „IP Box” dla tytułu TMS

2 października 2020 Premiera gry TMS na system macOS

5 stycznia 2021 Zakup majątkowych praw autorskich do grafik gry Uboat Commander od PlayWay
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Tank Mechanic Simulator
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Tank Mechanic Simulator to gra o poszukiwaniu czołgów na terenach,

gdzie toczyły się losy II wojny światowej. Po wytypowaniu miejsca

celem gracza jest wydobycie czołgu, przy użyciu ciężkiego sprzętu. Po

oczyszczeniu, zbadaniu uszkodzeń oraz generalnym remoncie

pojazdu, gracz może postawić czołg w swoim muzeum.

Sprzedaż Wishlista Recenzje

>127tys. >149tys. ~3,9 tys. (87%)

Platformy

Premiera

PC/Steam: 20.02.2020

Stabilny poziom sprzedaży

Bundle
Wyprzedaże

Dostępność 
językowa
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Pipeline portingu TMS
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27 sierpnia 2020

02 października 2020 3 kw. 2021

1 kw. 2021

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję

Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była
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1 kw. 2022

Ritual
Games 

S.A.

Platformy 
mobilne



Rozwój TMS
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DLC #1 (1 kw. 2021)

DLC #2 (11.2021)

nowych czołgów
i pojazdów w tym m.in.:

12
narzędzia moderskie 
dla społeczności gry

■ 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

dodatkowe misje 
ekstrakcji czołgów

nowy tryb saperski
zarządzanie niewybuchami

Patch #1.2.0 
(01.2021)

+ ogłoszona wkrótce 
zawartość

Narzędzie do tworzenia 
własnych czołgów, 
zbierania artykułów 

kolekcjonerskich, tworzenia 
własnej amunicji.

Patch #1.3.0 
(06.2021)
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Tank Creator
(01.2021)



Plany na kolejne produkcje

H2 2020 H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023

Tank Squad

Uboat 
Commander

Tank Mechanic 
Simulator 2.0
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Tank Squad
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Tank Squad to zręcznościowa gra walki rozgrywająca się w okresie II wojny

światowej. Zadaniem gracza jako dowódcy czołgu jest zarządzanie swoim

oddziałem czołgów podczas walki. Gdy czołg zostanie uszkodzony, gracz

może go naprawić na miejscu lub w parku maszynowym. Możliwe jest

zarządzanie żołnierzami, zastępowanie rannych lub poległych członków

załogi, uzupełnianie amunicji i zapasów. Po zakończeniu napraw gracz

wraca na pole bitwy i wykonuje kolejne zadania bojowe.

● Planowany budżet: 1 milion złotych (produkcja + marketing)

● W pre-produkcji od lipca 2020 r.

● Trailer w fazie produkcji

● Pre-alpha build gry w przygotowaniu na potrzeby Steam

● Planowana premiera gry – 1 kw. 2023 r.

● Gra nie jest nastawiona na PvP* jak w grach World of Tanks 

czy War Thunder

● Modele czołgów, assetów oraz kod w dużej części zostaną 

zaczerpnięte z Tank Mechanic Simulator

* ang.: Player vs Player – Gracz kontra GraczNiniejszy materiał ma charakter wyłącznie
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Uboat Commander
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Uboat Commander to gra taktyczno-strategiczna, w której to gracz wciela się

w dowódcę podwodnego okrętu. Jego zadaniem jest odpowiednie

kierownictwo Wilczym Stadem okrętów, zarządzając ich rozmieszczeniem,

atakiem lub też ucieczką.

● Planowany budżet: 1 milion złotych (produkcja + marketing)

● 1 kw. 2021 rozpoczęcie prac nad produkcją

● Pełna prezentacja gry w ciągu najbliższych 30 dni 

● Planowana premiera gry – 3 kw. 2022 r.

● Przeznaczenie gry na platformę Steam

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie
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Tank Mechanic Simulator 2.0

12

Tank Mechanic Simulator 2.0 to kontynuacja, a zarazem rozwinięcie pomysłu

swojej poprzedniczki. Gra ma zostać rozszerzona o czołgi jak i pojazdy

pochodzące nie tylko z okresu II wojny światowej, skupiając się na ich

nowoczesnych odpowiednikach. Dodatkowo, tytuł będzie rozwijany o nowe

narzędzia, bardziej rozbudowane wnętrza pojazdów, ulepszoną ekonomię

zarządzania warsztatem, a także lepsze efekty audiowizualne.

● Planowany budżet: 1 milion złotych (produkcja + marketing)

● Rozpoczęcie produkcji planowane na 2022 r.

● Planowana premiera gry – czerwiec 2024 r.

● Przeznaczenie gry na platformę  Steam PC

● Realna współpraca z muzeami czołgów w Polsce oraz na świecie
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Strategia wzrostu
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Porting produkcji na wiele platform (przez 
podmioty zewnętrzne) oraz cross 
promocja z grami z Grupy PLW

Rozbudowa grupy
zespołów deweloperskich

Stworzenie gry z co najmniej 
takim samym potencjałem co TMS

Wykorzystanie know-how, 
assetów z poprzednich gier

Badanie 
oczekiwań graczy I.

II.

III.

IV.

V.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie

reklamowy i nie był zatwierdzany ani

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję
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Dane finansowe
Dane za 9 miesięcy 2020 r.

Przychodów ze 
sprzedaży produktów

3,3 mln

Zysku netto

2,1 mln
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Skrócony RZiS
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(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

- Zmiana stanu produktów 322 611,43 238 66,12 -510 219,10 50 858,41 23 442,29 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

Stan środków 
pieniężnych

2,1 mln

Skrócony Bilans
(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



Akcjonariat i wyniki finansowe

Robert Pietrzko

Michał Flodrowski

PlayWay SA
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Struktura akcjonariatu przed sprzedażą akcji Struktura akcjonariatu po sprzedaży akcji

70,62%

10%

10%

9,38%

80%

10%

10% Robert Pietrzko

Michał Flodrowski

PlayWay SA

Nowi akcjonariusze
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Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż akcji
przez spółkę PlayWay S.A.
Emitent ani Oferujący nie przeprowadzali w
przeszłości innych ofert akcji DeGenerals S.A.



Parametry oferty publicznej
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Cena za 1 akcję/ Liczba akcji 340,00 PLN / 30.000

Udział akcji w kapitale i głosach na WZA 9,38%

Wycena spółki 108.800.000,00 PLN

Przyszły rynek notowań akcji NewConnect

Planowany termin złożenia wniosku o 
wprowadzenie akcji na NewConnect

1 kw. 2021 roku

Publikacja Memorandum Informacyjnego 7 stycznia 2021 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje 14 – 22 stycznia 2021 r.

Miejsce udostępniania informacji o Ofercie www.degenerals.com, www.playway.com, www.dminc.pl
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Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż akcji
przez spółkę PlayWay S.A.
Emitent ani Oferujący nie przeprowadzali w
przeszłości innych ofert akcji DeGenerals S.A.



Zasady i harmonogram oferty
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Harmonogram oferty Termin

Publikacja Memorandum 
Informacyjnego

7 stycznia 2021 r.

Przyjmowanie zapisów 14 – 22 stycznia 2021 r.

Dzień przydziału akcji do 27 stycznia 2021 r.

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, proces
przyjmowania zapisów na akcje zostanie zakończony
wcześniej, niż wynika to ze wskazanego 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.
Wartość minimalnego zapisu na akcje wynosi 27,2 tys.
PLN, czyli zapisać można się na minimum 80 akcji.
Wartość maksymalnego zapisu na akcje wynosi 544 tys.
PLN, czyli zapisać można się na maksimum 1.600 akcji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie

reklamowy i nie był zatwierdzany ani

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję

Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była

badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.

Warunki i okoliczności wcześniejszego zakończenia
procesu zaprezentowane są w Rozdziale IV pkt 11
Memorandum Informacyjnego.



Wybrane czynniki ryzyka
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Ryzyko związane z brakiem przeszłości produkcyjnej
Na dzień Oferty 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 Oferty, 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.

Ryzykozwiązane z brakiemsukcesu 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 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.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni

przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się

dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe.

Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Niniejszy materiałma charakter wyłącznie reklamowy i nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Ryzykozwiązane z brakiemsukcesu 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 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 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.

Ryzykozwiązane z brakiemsukcesu portów gry Tank Mechanic Simulator
Debiutancka produkcja studia DeGenerals - Tank Mechanic Simulator, której premiera miała miejsce 20 lutego 2020 roku, okazała się sukcesem, 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.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Spółki, powinni

przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się

dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Spółkę i jej wyniki finansowe.
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Ryzykozwiązane z brakiemsukcesu 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 publikowanych na forach i za pośrednictwem komunikatora Discord. Ryzyko związane z brakiem zainteresowanie DLC#1 i DLC#2
jest zatem istotnie niwelowane.

Ryzykozwiązane z brakiemzatrudnienia pracownikóww oparciuo umowy opracę
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.

Ryzykozwiązane 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 w tworzeniu gier w wersji na PC. Zarząd Emitenta wskazuje, iż na dzień
sporządzenia Memorandum Informacyjnego współpracuje z sześcioma kluczowymi osobami:
(1) Robert Maciej Pietrzko (4) Projektant poziomów gry
(2) Michał Karol Flodrowski (5) Programista
(3) Programista (6) Artysta Efektów Wizualnych
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 Memorandum Informacyjnego 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.
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Ryzyko koncentracji akcjonariatu wokół spółki dominującej – PlayWay S.A.
Podmiotem dominującym w strukturze akcjonariatu Emitenta jest Spółka PlayWay S.A. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego 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.

Ryzykozwiązane 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.

Ryzykozwiązane z jednoosobowym zarządem
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego 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.
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Ryzykozwiązane z brakiemzdywersyfikowanych źródeł przychodów
Na dzień Oferty Studio wydało jeden tytuł – Tank Mechanic Simulator (TMS). 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
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, opiewały na kwotę 6.569,35 PLN, a w listopadzie 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 Oferty 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”. W związku z powyższym
Emitent posiada plan produkcyjny na najbliższe lata. W ocenie Emitenta pozwoli to zminimalizować ryzyko związane z koncentracją przychodów.

Ryzykowalutowe
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, 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.

Ryzykozwiązane z notowaniamiakcji Spółki naNewConnect – 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 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.
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Ryzykozwiązane z odmowąwprowadzenia akcjido obrotu w alternatywnymsystemie lub opóźnieniem w tymzakresie
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 - 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. 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.
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www.dminc.pl

biuro@dminc.pl

Tel.: 61 297 79 27

Dom Maklerski INC S.A.
(firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie

reklamowy i nie był zatwierdzany ani

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję

Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była

badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.


